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ACTUALITĂŢI

CSAT cere o nouă lege
Big Brother: Guvernul sau
Parlamentul să intervină

Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a luat nota,
marti, de implicatiile negative la adresa securitatii nationale
ca urmare a declararii neconstitutionalitatii legii "Big Brother"
si a cerut Guvernului sau Parlamentului sa intervina rapid.
"In urma analizei, membrii Consiliului au stabilit ca se
impune de urgenta o interventie legislativa a Guvernului
sau a Parlamentului Romaniei in vederea restabilirii cadru -
lui legislativ necesar indeplinirii de catre institutiile abilitate,
in conditii de legalitate, a responsabilitatilor ce le revin in
domeniul securitatii si sigurantei nationale", se arata in
comunicatul remis presei de Administratia Prezidentiala.
Curtea Constitutionala (CC) a decis, in 8 iulie, cu unanimitate
de voturi ca Legea 82/2012, cunoscuta ca legea "Big
Brother", este neconstitutionala, apreciind ca actul normativ
este de natura sa prejudicieze manifestarea libera a
dreptului la comunicare sau la exprimare.
Legea "Big Brother", de natura sa prejudicieze manifestarea
dreptului la comunicare si neconstitutionala.
Alte subiecte pe masa CSAT
O alta tema discutata in CSAT s-a referit la amenintarile
cibernetice la adresa securitatii nationale si capabilitatile
Romaniei de reactie la atac cibernetic.
"Membrii CSAT au hotarat ca Guvernul Romaniei sa intre-
prinda demersurile necesare urgentarii adoptarii cadrului
legislativ in domeniul securitatii cibernetice, sa sprijine
constituirea de entitati, atat in cadrul sectorului public, cat
si al celui privat, specializate in evaluarea securitatii infra-
structurilor cibernetice de interes national, iar institutiile
responsabile sa ia masuri pentru definirea si ope ra tio na li -
za rea unui program destinat instruirii specialistilor in
domeniul securitatii cibernetice.
De asemenea, Consiliul a mai hotarat ca Guvernul
Romaniei sa intreprinda demersuri pentru introducerea in
scoli a pregatirii obligatorii cu privire la securitatea spatiului
cibernetic si pentru crearea de specializari in invatamantul
universitar si postuniversitar in domeniul securitatii ciber-
netice", se mai arata in comunicatul remis presei de Ad-
ministratia Prezidentiala.
Totodata, CSAT a aprobat si masurile de prevenire si
com batere a utilizarii Internetului in scopuri teroriste, "ca
rezultat al utilizarii spatiului virtual si a retelelor informatice
de catre entitatile teroriste si adepti ai acestora".
CSAT a mai dezbatut si o analiza a riscurilor, amenintarilor
si vulnerabilitatilor la adresa securitatii nationale prognozate
pentru anul 2015.
"Membrii CSAT au aprobat, in acest sens, directiile de ac-
tiune, tinand cont atat de evolutiile, cat si de impactul
acestora asupra securitatii Romaniei si au stabilit ca
institutiile responsabile sa tina cont de riscurile, amenintarile
si vulnerabilitatile identificate si in cursul acestui an", se
mai precizeaza in comunicatul citat.
De asemenea, au fost analizate si aprobate activitatile
desfasurate de catre Ministerul Afacerilor Interne pentru
pregatirea presedintiei Romane a Comitetului Interministerial
de Rang Inalt al Fortei de Jandarmerie Europeana (FJE),
din anul 2015, precum si obiectivele generale pe care
tara noastra le va dezvolta in timpul mandatului.
Pe timpul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii
s-au mai abordat si alte subiecte de interes pentru
securitatea nationala.
La sedinta au participat premierul Victor Ponta, ministrul
Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, ministrul Economiei,
Constantin Nita, ministrul Finantelor Publice, Ioana Petrescu,
directorul SRI, George Maior, seful Statului Major General,
general-locotenent Stefan Danila, consilierul prezidential
pentru Securitate Nationala, Iulian Fota, si secretarul
CSAT, generalul Ion Oprisor.
Au mai participat, ca invitati, secretarul de stat in Ministerul
Apararii Nationale, Valeriu Nicut, prim-adjunctul directorului
SIE, generalul Silviu Predoiu, si purtatorul de cuvant al
presedintelui Romaniei, Bogdan Oprea.

Ponta respinge acuzaţiile din
dosarul Microsoft: 

Asta nu e justiţie, asta e politică
Victor Ponta a respins toate acuzatiile care apar legate de
numele lui in dosarul Microsoft, precizand ca nu i se pare
normal ca ele sa fie facute in presa, inainte ca un procuror sa ii
ceara punctul de vedere.
Premierul a declarat, marti seara, intr-o emisiune la Digi24, ca,
dupa ce numele sau a fost invocat de un martor si informatia a
aparut, pe surse, in presa, a facut cateva verificari. A constatat
mai intai ca acuzatiile au venit din partea unei persoane
anonime. "Nu ma pot supara pe o persoana anonima", a
comentat el. Apoi, Victor Ponta a precizat ca din martie 2004 el
nu a mai fost sef al Corpului de Control al premierului Adrian
Nastase, ci a devenit ministru pentru aquis-ul comunitar.
"Am verificat rapid la Corpul de Control: nu s-a facut niciodata
in 2000-2004 control" la firma de IT invocata in dosarul Microsoft,
a adaugat spus Ponta, nici de catre el, nici de catre cei care au
venit dupa el in functie.
In plus, Victor Ponta a declarat ca TSD nu are personalitate
juridica, deci nu ar fi putut primi donatii sub forma de calculatoare,
asa cum a declarat martorul din dosarul Microsoft. In plus,
sediul TSD fusese inaugurat in 2002, nu in 2004, asa cum
apare in dosar.
"Daca ma cheama cineva sa ma intrebe, cei de la DNA, maine-
poimaine, ma duc sa le spun ce v-am spus si dvs. Regret ca nu
m-a intrebat nimeni", a declarat Victor Ponta.
Candidatul la presedintie al PSD s-a aratat mirat de faptul ca in
ultimele zile inainte de debutul campaniei electorale "se discuta
de ceva de acum 12 ani".
"Ma justific si eu in presa, ca m-a acuzat presa, DNA nu m-a
acuzat de nimic", a mai punctat premierul, subliniind faptul ca
daca vreun procuror l-ar fi acuzat de ceva, numele lui s-ar fi
regasit pe lista trimisa de DNA la Parlament cu fosti ministri
pentru care se cere inceperea urmaririi penale.
Intrebat ce relatii a avut cu Claudiu Florica, reprezentantul
Fujitsu Siemens, al carui nume apare in dosar, Victor Ponta a
raspuns ca nu a avut "niciun fel de relatii cu domnia sa", si, in
plus, in atributiile sale de sef al Corpului de Control nu intra
nimic legat de licente.
"Nu avea de ce sa isi piarda timpul cu mine, eu nu puteam sa
semnez niciun document", a adaugat Ponta.
"Asta nu e justitie, asta e politica"
Premierul le-a luat apararea si colegilor sai de partid acuzati in
acest dosar - Dan Nica, Ecaterina Andronescu si Alexandru
Athanasiu. Astfel, in solicitarea DNA trimisa catre Parlamentul
European pentru avizarea urmaririi penale a lui Dan Nica se fac
referiri la fapte petrecute in noiembrie 2004.
"Dan Nica nu mai era ministru din luna iulie 2004", a afirmat
Victor Ponta, spunand ca informatia poate fi usor verificata pe
Google. Dan Nica se apara in dosarul licentelor Microsoft: Sper
sa fiu chemat cat mai curand la DNA "Mi se par niste lucruri
facute cu destul de putin profesionalism. Dar justitia va discuta",
a comentat premierul, aratandu-se inca o data mirat ca nici el,
nici ceilalti colegi nu au fost chemati sa dea declaratii.
"Intreaba-ne si pe noi, daca ai vreo suspiciune. Nu e normal sa
anunti in primul rand presa, asta nu e justitie, asta e politica", a
mai comentat premierul deciziile procurorului de caz.
Victor Ponta s-a aratat nemultumit ca oameni precum Ecaterina
Andronescu sau Alexandru Athanasiu sunt "tarati in noroi" fara
sa fie intrebati de procurori daca au sau nu vreo vina.
"Suntem un pic cam nedrepti fata de cei care o viata intreaga
au dat dovada de seriozitate.
Justitia sa isi spuna cuvantul, ca actele feroce ale doamnei
Ecaterina Andronescu sau Alexandru Athanasiu sa fie pedepsite
fara mila!", i-a ironizat premierul pe procurorii care au instrumentat
dosarul Microsoft.
"De ce trebuie sa fim scosi si eu si Iohannis?"
Intrebat cum crede ca se va incheia acest dosar, Victor Ponta a
spus ca exista o varianta buna si una proasta. In primul caz,
"lucrurile se vor lamuri de catre procurori, mai departe de judecatori,
iar cei vinovati vor plati", a explicat el.
"Varianta proasta e ca dupa 16 noiembrie sa nu mai intereseze
pe nimeni de dosarul asta. Sper in varianta buna", a declarat
Ponta.
In context, prezidentiabilul PSD a reamintit ca tot astazi Inalta
Curte a decis rejudecarea dosarului de incompatibilitate al lui
Klaus Iohannis, candidatul la presedintie al ACL.
"De ce trebuie sa fim scosi amandoi? La vot e greu sa nu intru
macar in turul doi, ca sa spun asa", a comentat el, adaugand
totusi: "cred ca sunt simple coincidente si intamplari".
Victor Ponta s-a aratat nemultumit de faptul ca pentru perioada
de dinainte de 2004 "au fost sanctionati prim-ministri, ministri,
dar dupa 2005 nu are nimeni nicio problema", reamintind ca
DNA a primit foarte multe sesizari de la Corpul de Control, la
care nu ar fi raspuns.
El i-a enumerat pe Sorin Blejnar, Lucian Duta si Adriean Videanu.
"Daca ne spunea DNA 'Nu e adevarat, i-ati acuzat pe nedrept',
sau daca ii trimiteau in judecata, intelegeam'", a adaugat Ponta.

Victor Ponta în comunitatea
românească din New York, 

la Consulat 

Subiectul principal al discuțiilor lui Victor Ponta cu românii
prezenți, joi dimineața,la Consulatul General al României de
la New York a fost intrarea României în programul Visa
Waiver. Primul ministru, însoțit de ministru de Externe, a ținut
să sublineze că „autoritățile de la București se chinuie să
rezolve problema vizelor", dar li se spune că nu există suficient
lobby la congresmeni și poate reușesc cei de la New York să
fie mai eficienți decât „partea guvernamentală", transmite Ro-
manian Global News.
El a spus că trebuie să scăpăm de „reminiscența  unor
vremuri mai trecute, sistemul cu viza", ca să „pară că suntem
parteneri cu SUA, nu așa, un îndepărtat aliat".
Pentru că ministrul Corlățean a subliniat modernizarea
consulatului New York, premierul s-a interesat când se va
întâmpla același lucru la Chicago și Washington. Răspunsul
ministrului a fost: „Pe măsură ce economia funcționează,
urmează și acestea". Ponta a mai vorbit, potrivit înregistrărilor
oficiale difuzate presei, despre sistemul de vot, care trebuie
schimbat, pentru că, chiar dacă ieși pe primul loc în alegeri,
dacă nu iei 50% din voturi nu intri automat în Parlament, ci
voturile se redistribuie între partide, nu e ca în America, unde
cine e pe primul loc intră în Congres, scrie www.evz.ro.
În discursul susţinut în Adunarea Generală a ONU, Victor
Ponta a declarat că "România susţine ferm Ucraina şi toate
ţările în ceea ce priveşte integritatea teritorială şi suveranitatea.
Trebuie să condamnăm agresiunea, să nu ne pierdem
încrederea în legile internaţionale şi să acţionăm cu toţii pentru
a preveni extinderea actualei crize", a spus Ponta. El a in sis -
tat şi asupra faptului că România, ca membru al Uniunii
Europene care ocupă o poziţie strategică în regiune, susţine
procesul de integrare europeană atât a Ucrainei, dar şi a
Republicii Moldova şi Georgiei.
"În urmă cu 75 de ani, în urma infamului Pact Ribbentrop-
Molotov, au fost luate părţi din România şi din alte state inde-
pendente. Am învăţat că istoria nu trebuie să fie o scuză
pentru a justifica acţiuni împotriva altor ţări. Dimpotrivă, răs -
pun sul nostru faţă de orice tentanţii ale istoriei trecute este
sprijinul puternic pentru o evoluţie democratică, respectul
pentru alegerea democratică a viitorului şi respectul pentru
dreptul internaţional. Vreau să afirm acest lucru clar în nu me -
le ţării mele, ca expresie a identităţii noastre democrate şi a
conduitei responsabile în relaţia cu toţi vecinii, de ase me nea,
atunci când vorbim de viitorul democratic al tuturor ţărilor din
regiune, inclusiv Republica Moldova, Ucraina şi Georgia", a
spus Ponta.........................................................................
N:B. Cel puțin ciudat este faptul că, pentru întâlnirea de
joi dimineața cu primul ministru al României de la Consulatul
General, s-a transmis indicația că nu sunt permise re-
portofoane, aparate de fotografiat și de filmat. Cu alte
cuvinte, mass-media nu are voie să-și facă meseria.
Interdicția fusese transmisă de doamna Elena Gabriela
Costache, consulul general.  De-a lungul anilor, Romanian
Voice a realizat interviuri cu toți președinții României, cu
mulți prim-miniștri și cu alte personalități politice, dar nicio -
dată până acum nu s-a interzis reprezentanților mass-
mediei să-și facă datoria. După ce ne-am exprimat răspicat
nemulțumirea în legătură cu acest aspect, stafful primului
ministru ne-a permis să înregistrăm și să filmăm. 
De asemenea, am putut sta de vorbă cu Victor Ponta.
Opinia RVTV a fost transmisă sâmbătă, 27 septembrie, în
cadrul emisiunii noastre săptămânale.
Sperăm că aceasta a fost prima și ultima oară când s-a
încearcat oprirea mass-mediei de a consemna un eveniment.
RVTV și Journal
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ANUNŢ IMPORTANTANUNŢ IMPORTANT
Restaurantul ”Bucharest” din Sunnyside, Queens, răspunde

solicitărilor multora dintre clienţii săi şi livrează
COMENZI DE MÂNCARE PENTRU ACASĂCOMENZI DE MÂNCARE PENTRU ACASĂ

în zonele Sunnyside, Woodside, Astoria, Long Island City.
Comenzile pot fi făcute telefonic sau, direct, la restaurant.

Valoarea minimă a unei comenzi este de $20.
Adresa restaurantului:

43-45  40 St.43-45  40 St.
(colţ cu Queens Blv.)

Tel.: (718) 389 - 2300Tel.: (718) 389 - 2300

SONDAJ DE OPINIE AL ROMANIAN VOICE

NOUL PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI, 
DECIS DE NOI, DIASPORA?

Romanian Journal îi invită pe compatrioții noștri  care se aflăRomanian Journal îi invită pe compatrioții noștri  care se află
în SUA  la un sondaj privind preferințele proprii în alegereaîn SUA  la un sondaj privind preferințele proprii în alegerea

președintelui României din această toamnă.președintelui României din această toamnă.
În acest scop vă rugăm să ne comunicați pentru cine ați vota.În acest scop vă rugăm să ne comunicați pentru cine ați vota.

Puteți să participați la acest sondaj contactându-nePuteți să participați la acest sondaj contactându-ne
la e-mailul editor@romanianjournal.us, la e-mailul editor@romanianjournal.us, 

la telefonul (718)482-9588 la telefonul (718)482-9588 
sau prin scrisori la Romanian Journal.sau prin scrisori la Romanian Journal.

Am credința că sunteți la curent cu situația haotică din România.Am credința că sunteți la curent cu situația haotică din România.
Noi, românii plecați de acasă în lumea largă, nu putem rămâneNoi, românii plecați de acasă în lumea largă, nu putem rămâne
indiferenți la prezentul și viitorul neamului nostru și, implicit, indiferenți la prezentul și viitorul neamului nostru și, implicit, 

la viața celor dragi de acolo.la viața celor dragi de acolo.
Să ne amintim că, în urmă cu 5 ani, noi, românii din diaspora, Să ne amintim că, în urmă cu 5 ani, noi, românii din diaspora, 

am hotărât, prin vot, cine să fie președintele României. Deși mic,am hotărât, prin vot, cine să fie președintele României. Deși mic,
procentul nostru a înclinat balanța spre Traian Băsescu. procentul nostru a înclinat balanța spre Traian Băsescu. 

Așa că e bine să se afle și în țară cum și cât îi apreciem pe ceiAșa că e bine să se afle și în țară cum și cât îi apreciem pe cei
care îndrăznesc să conducă, în viitor, săraca noastră țărișoară.care îndrăznesc să conducă, în viitor, săraca noastră țărișoară.

Pe de altă parte, cei care conduc sau vor conduce România ne vorPe de altă parte, cei care conduc sau vor conduce România ne vor
acorda, poate, mai multă atenție și respect pentru că, deși suntemacorda, poate, mai multă atenție și respect pentru că, deși suntem

departe, am rămas cu inima aproape de româniideparte, am rămas cu inima aproape de românii
de acolo și știm că și ei au nevoie de noi.de acolo și știm că și ei au nevoie de noi.

Vasile BădăluțăVasile Bădăluță

În Romanian Journal vom publica opiniile dumneavoastră despre
candidații la președinția României și rezultatul sondajului.
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ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT

PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate și prelucrate

de Vasile Bădăluţă
* Poșta Română a lansat un serviciu intitulat ”Bani direct

acasă”, care permite transferul de bani din străinătate
direct la domiciliul destinatarului, în țară.

* Sâmbătă, 27 sept., în apropierea orașului Florești, un
tânăr trădat în dragoste, a lovit intenționat,  în mare
viteză, cu mașina, o altă mașină în care erau 5 per-
soane. Toți cei 6 au decedat pe loc. Tânărul lăsase un
bilet declarând că se va sinucide. Nebun în dragoste,
răzbunat pe cei nevinovați!

* Obama a spus că este exclusă o confruntare militară
între NATO și Rusia.

* Ieri, piloții de la Lufthansa au declarat o grevă de 15 ore,
perturbând grav traficul aerian.

* Curtea Constituțională a Spaniei a exclus organizarea
unui referendum privind separarea Catalaniei.

* De la 1 oct., sub pretextul participării în teren pentru
alegerile prezidențiale, parlamentarii au renunțat la
ședințe.

* Senatul a aprobat tacit o modificare a Codului Penal
privind sancționarea ziariștilor. De înțeles, pentru că
aceștia din urmă scormoneau matrapazlâcurile și
ilegalitățile celor de la putere.

* Lucian Bute, după două bătăi încasate, va reveni cu un
nou meci pe 6 decembrie. Să sperăm că Sf. Nicolae al
nostru îl va ajuta să-l pălească cum trebuie pe adversar.

* La Buzău, peste 1.000 de credincioși au așteptat ore în
șir să se închine la racla cu moaștele Sfinților Martiri
Brâncoveanu, pe care a adus-o PF Daniel.

* Ziua Bucureștiului, ocazionată de împlinirea a 555 de ani
de la prima atestare documentară din 1459, a constat
din diverse și complexe manifestări culturale și sportive.

* Duminica trecută, la Moscova, mii de oameni au protestat
față de rolul Rusiei în conflictul din Ucraina. Protestul s-
a intitulat ”Marș pentru pace” și a fost pașnic.

* Traian Băsescu a promulgat legile de amnistiere fiscală
a bugetarilor, pensionarilor și mamelor care obținuseră
venituri nelegale, dar nu din vina lor.

* Jurnalistul Robert Turcescu a dezvăluit că a fost locote-
nent-colonel de Securitate acoperit. Parchetul instanței
supreme va evalua această situație.

* Persoanele care adoptă copii s-ar putea să beneficieze
de un concediu de până la doi ani pentru a ajuta copiii
să se adapteze în noua familie.

* Din New York, unde se află de mult timp, Nicușor Con-
stantinescu a declarat: ”Nu m-am sustras de la
urmărirea penală. Sunt victima unor abuzuri”. Cam așa
zic toți cei care au fost prinși cu activități ilegale.

* Un muncitor român, care lucra la sistemul de Salubritate
din Dublin, a găsit un container cu 3.000 euro. Imediat,
el a predat banii șefului său.

* După ce s-a tot gândit mult și profund, Daniel Fenechiu
a decis: și-a dat demisia din partidul PPDD al lui Dan
Daiconescu. Din fericire, nu e singurul...

* Piața neagră a țigărilor a ajuns la cel mai înalt nivel din
ultimii trei ani. R. Moldova este sursa principală pentru
țigările de contrabandă din România.

* Comisia Europeană (CE) recomandă României să
reducă rețeaua feroviară și să construiască cât mai re-
pede autostrada Sibiu-Pitești.

* Premierul ucrainean Arseni Iațeniuc le-a cerut statelor
occidentale să mențină sancțiunile împotriva Rusiei, în
contextul în care Ucraina nu și-a recăpătat integritatea
teritoriului său.

* Radu Beligan și-a exprimat regretul față de faptul că i-a
susținut pe Ion Iliescu, ”om cinstit și bun” și pe Victor
Ponta, ”tânăr energic”.

* Ion Toma (40 ani), bulibașa țiganilor din Cârnea (jud. Dolj)
a fost ucis la comanda fiului său de către un elev din
Craiova, plătit cu 10.000 euro. Conflictul tată-fiu s-a da-
torat faptului că tatăl a refuzat să-l mai sprijine financiar
pe fiul leneș.

* Elena Udrea a declarat că trebuie ca ”toți candidații să
dea declarații pe proprie răspundere că nu au fost ofițeri
acoperiți”.

* Ziaristul Cristian Tudor Popescu (57 ani) a fost amendat
cu 2.000 lei pentru publicarea unui articol în ”Gândul”,
articol care ”aduce atingere demnității romilor”.

* Circa 100 de voluntari, angajați ai Ambasadei SUA,
infanteriști ai Forțelor Terestre ale SUA de la baza Mihail
Kogălniceanu, au strâns, sâmbătă, cinci tone de deșeuri
de pe plaja din Năvodari.

* Sala Polivalentă din Cluj (investiție de 70 milioane lei) a
fost terminată după 4 ani de construcție. Emil Boc
apreciază clădirea ca fiind ”o bijuterie”.

* La Congresul PNȚCD care a avut loc sâmbătă, Traian
Băsescu a spus, printre altele, că ”Victor Ponta este ex-
emplificarea perfectă a farsorului” și că ”astfel de farisei
sunt mai periculoși decât înaintașii lor care i-au crescut:
Ion Iliescu și Adrian Năstase”.

* Din statisticile recente reiese că, în România, un casier
câștigă de 8 ori mai puțin decât în Germania și cu o
treime sub nivelul din Polonia.

* Sâmbăta trecută, la Poiana Brașov, Elena Udrea a de-
clarat: ”Nu știu dacă voi fi regina României, dar sigur voi
fi un președinte bun”.  Ea a adăugat că este ”mândră de
moștenirea lui Traian Băsecu”.

* În Spania este o atmosferă tensionată: regiunea Catalo-
nia vrea să organizeze un referendum pentru obținerea
independenței.

* Într-un studiu recent, se arată că Delta Dunării este foarte
vulnerabilă la schimbările climaterice preconizate pentru
următoarele decenii.

* Ministrul rus de Externe consideră că extinderea NATO
ar constitui ”o mare greșeală care va submina întregul
sistem de securitate al Europei”.

* Serviciile de informații americane au declarat că l-au
identificat pe asasinul jurnaliștilor James Foley și Steven
Sotloff. El este cetățean britanic, a locuit în Londra și are
legături cu grupuri islamice din Marea Britanie.

* O femeie sublocotenent de la Jandarmeria Giurgiu și-a
dat demisia după ce i-au fost descoperite pe internet mai
multe imagini indecente.

* O traficantă de droguri (27 ani) din România, căutată, pe
baza unui mandat european,  de autoritățile din Italia, a
fost prinsă în județul Arad. Ea va fi extrădată în vederea
trimiterii ei în judecată.

* Chelsea Clinton (34 ani) a născut, vineri, o fetiță, prima
nepoată a lui Hillary și Bill Clinton.

* Sâmbătă, la Veneția, cunoscutul actor George Clooney,
renumit celibatar,  s-a căsătorit cu Amal Alamuddin,
avocată pentru drepturile omului.

* Marian Cornea (33 ani) din Galați fusese condamnat la
8 ani închisoare pentru omor. El a fost dat în urmărire
internațională prin Interpol, dar a fost găsit pentru că își
făcuse programare la dentist.

* În Australia a avut loc o operație inedită: un peștișor de
10 ani din acvariu a fost operat cu succes eliminându-i-
se  o tumoare de pe creier.

* Anunțul  ”Angajez secretară blondă, 25 ani, cu domiciliul
în București”, anunț apărut într-un ziar central, a stârnit
indignare în rândul femeilor pentru că promovează dis-
criminarea.

LA ORA DE UMOR
La Polul Nord, un tânăr eschimos se strecoară în igluul
unei tinere. După patru luni, tatăl fetei intră în iglu și zice
tânărului:

- Ascultă, crezi că am să te las să-ți petreci cu fiica mea
toată noaptea?

*
- Bulișor, să nu te mai aud că spui asemenea cuvinte!
- Bine, tăticule, dar le-a folosit și Shakespeare...
- Așa? Să nu te mai prind că te joci cu el!                                             

*
- Tăticule, ce este acela un optimist?
- Optimist este acel om care nu disperă când se întâmplă
ceva rău... mai ales dacă nu i se întâmplă lui!

VORBE ÎNȚELEPTE
* Unii trăiesc gratis, alții degeaba. (Tudor Mușatescu)

* Prietenia sfârșește acolo unde începe neîncrederea.
(Seneca)

* E bine să ai putere, dar e mai bine să nu ai nevoie de
ea. (M. Gandhi) 

* Cel mai frumos dar pe care îl poți face cuiva este să îi
dai speranță. (A.France)
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ISTORIA ROMÂNILOR DIN NEW YORK

ÎN EXCLUSIVITATE 
O LUCRARE MONUMENTALĂ:

Istoria românilor
din New York

Autor: Prof. Dr. Dan Fornade

* * *

CRONOLOGIA EVENIMENTELOR
ROMÂNEȘTI DIN ZONA NEW YORK

(1748-2014)

continuare din ediţia trecută

1995: Vizita la New York a Familiei Regale Române (vezi
Mihai Radea, în MM 674, 21 sept. 1995, p.3)

1995: Aniversarea zilei de 1 Decembrie la Centrul Cultural
Românesc din NY Inc. (vezi G. Roșianu; în MM 457, 7
dec.1995, p. 16).

1996 (20-IV): Circa 700 de români din New York au
participat la o demonstrație în fața Casei Albe din Wash-
ington, DC pentru a Susține aderarea României la
NATO. Organizatorul acțiunii: Romanian Voice Television
(director Vasile Bădăluță)

1996: Congresmanul David Funderburk sprijină România
(vezi MM nr.704, 25 apr.1996, p.23).

1996: Camera de Comerț Româno-Americană a Femeilor
de Afaceri (vezi MM nr. 700, mart. 1996, p.21).

1997: Grigore L. Culian fondează ziarul “New York Magazin”,
New York.

1997 (Apr.): Aderarea României la NATO: mare miting în
fața Casei Albe din capitala Americii (vezi NYM, 10 apr.
1997, p. 21).

1997: Constantin Ticu Dumitrescu, președintele Asociației
Foștilor Deținuți Politici din România, se întâlnește cu
românii din New York și din statele învecinate (vezi
NYM, 15 mai 1997, pp. 1; 3).

1997: Primul�Ministru al României, Victor Ciorbea, în
mijlocul comunității române din New York (vezi NYM, 26
iun. 1997, p. 11).

1997: Expoziție de pictură Vlaicu Ionescu (vezi NYM, 17
iul. 1997, p. 12).

1998: Ambasadorul SUA la București James C. Rosapepe
se întâlnește cu românii-americani. Pe agenda de lucru,
punerea în discuție a problemei nerestituirii către
proprietarii de drept a caselor naționalizate sau confiscate
(vezi NYM - I, nr. 44, 29 ian. 1998, p. 8).

1998: Centrul Cultural Românesc din New York Inc. (1982),
condus de inginerul Viorel Chirilă, refuză să participe la
acțiunile de pregătire pentru primirea Președintelui
României Emil Constantinescu, cu ocazia vizitei acestuia
la New York (vezi NYM, 4 iun. 1998, p. 4).

1998: Regizorul Andrei Șerban participă cu piesa Cymbeline
la Festivalul Shakespeare din New York (NYM, 22 oct.
1998, p. 26).

1998: Cornel Dumitrescu, co�editor al săptămânalului
“Lumea liberă” și ziaristul Sorin Roșca�Stănescu, director
al ziarului “Ziua” de la București lansează, la Consulatul
Român din New York, volumul Autopsia – demontarea
unei înscenări securiste împotriva generalului Pacepa
(vezi NYM, 12 nov. 1998, p. 9).

1998: Festivalul Filmului Româno�American la ICR NY
(vezi NYM, 27 nov. 1998, p. 10).

1998: Sărbătorirea a 80 de ani de la Marea Unire a
românilor, organizată la Consulatul General al României
de la New York (vezi NYM, 11 dec. 1998, p. 9).

1998 (iun.): Președintele Emil Constantinescu vizitează
comunitatea românilor din New York.

1998 (10-VI): Președintele României Emil Constantinescu
participă la (re)inaugurarea Catedrei “N. Iorga” de la
Columbia Univ., NY

1998 (15-VII): Președintele României, E. Constantinescu
– participă la ședința Camerelor Reunite ale Congresului
SUA.

1998 (16-VII): Președintele României, E. Constantinescu
– conferința de presă la Casa Albă, cu Bill Clinton.

1998 (17-VII): Președintele României, E. Constantinescu
– vizita la Pentagon, cu William Cohen.

1999 (4 ian.): Un grup de 50 de foști proprietari de case
naționalizate din România s�a întâlnit la New York cu
fostul Premier al României Victor Ciorbea, pentru a
discuta problema retrocedării caselor (vezi NYM, 14
ian. 1999, p. 8).

1999: Scriitorul și publicistul Gabriel Pleșea publică volumul
Scriitori români la New York (vezi NYM, 15 ian. 1999, p.
8).

1999: Ion Mihai Pacepa lansează volumul Cartea neagră
a Securității, în care vorbește despre atrocitățile comise
de Securitate (vezi NYM, nr. 98, 19 februarie 1999, p.
11).

1999: Regizorul Andrei Șerban este invitat la ICR NY.
(vezi NYM, nr. 99, 26 febr. 1999, p. 12).

1999 (28-III): Fundația “Iuliu Maniu”, sub președenția lui
Justin Liuba, a organizat aniversarea Unirii Basarabiei
și Bucovinei cu patria mamă (1918) la Women’s National
Republican Club din New York.

1999: Solista de muzică ușoară Margareta Pâslaru lansează
Gala umanitară “Vine, vine …Margareta”, desfășurată
în șapte state de pe Coasta de Est a Americii (vezi NYM,
18 iun. 1999, p. 9).

1999 (23 iun.-4 iul.): Sărbătoare românească organizată
de Fundația Culturală Română în Parcul Capitolului.
Invitată, după 33 de ani, la Festivalul Smithsonian
Folklife, României i�a revenit onoarea de a deschide
manifestările (NYM, 2 iul. 1999, p. 3).

1999: Program dedicat cinematografiei românești la ICR
NY în perioada sept. � oct. 1999 (vezi NYM, 3 sept. 1999,
p. 32).

1999: Dr. Napoleon Săvescu lansează cartea polemică
Noi nu suntem urmașii Romei (vezi NYM, 5 nov. 1999,
p. 9).

1999: Spectacol organizat de Centrul Cultural Românesc, Inc.
cu ocazia Zilei Naționale a României. Invitați: actrița Ilinca
Tomoroveanu și prim�solistul Operei Române, Pompei
Hărășteanu (vezi NYM, 10 dec. 1999, p. 3).

1999: Expoziția pictorului George Șaru la New York (vezi
NYM, 10 dec. 1999, p. 29).

2000: Ștefan Minovici organizează primul Festival Românesc
pe Broadway, New York. Cu această ocazie, tenismanul
Ilie Năstase susține un meci demonstrativ pe Broadway
(unde circulația a fost închisă temporar), în fața M.S.
Regelui Mihai și a Reginei Ana.  

2000: Mircea M. Ionescu lansează volumul Taximetrist de
noapte la New York. (vezi NYM, 10 mart. 2000, p. 10).

2000: O expoziție de fotografie românească la Gallery@49
din New York. Organizator: Viorica Colpacci (NYM,
10.III.2000, p. 28).

2000: Soprana Leontina Văduva debutează pe scena
Metropolitan Opera din New York (vezi NYM, 24 mart.
2000, p. 9).

2000: Expoziția de sculptură și fotografie organizată de
artistul Nicolae Golici (vezi NYM, 14 iul. 2000, p. 6).

2000: Sergiu Cioiu și Timotei Ursu au organizat la New
York spectacolul “Trecut�au anii” (vezi NYM, 11 aug. 2000,
p. 3).

2000: Petre Roman și Ion Iliescu la New York (vezi NYM,
22 sept. 2000, p. 3).

2000: Românca Angela Gheorghiu este numită “Soprana
anului 2000”.

2000: Se stinge din viață, la New York, Ion Manea.

2000: Se stinge din viață, la New York, poetul Zahu Pană.

2001: Aniversarea a 130 de ani de la nașterea istoricului
Nicolae Iorga la Institutul Român de Teologie și Spiritu-
alitate Ortodoxă (vezi NYM, nr. 217, 28 iun. 2001, p.
10).

2002: Viorel Chirilă publică, Anunț - Scrisoarea de demisie
de la conducerea Centrului Cultural Românesc (1982),
cuprinzând și motivele deciziei. Primul, dintr�o listă de
13, îl reprezintă “lipsa de unitate, disciplină și credință
într�un țel comun al organizațiilor românești și între
membrii aceleiași organizații” (vezi NYM, 24 ian. 2002, p.
11).

2002 (26 ian.): În mai multe orașe din SUA, inclusiv cei
din New York, au demonstrat în semn de solidaritate cu
românii din Basarabia, amenințați de instalarea forțelor
rusofile la Chișinău. (vezi NYM, 31 ian. 2002, p. 3).

2002: A murit John Rocsin, "un îndârjit apărător al românis-
mului". (vezi Gabriel Pleșea, în NYM, 14 febr. 2002, p.
11).

2002: Prințesa Marina Sturdza deschide, în România,
"Casa speranței", pentru ajutorarea celor vitregiți de
soartă (vezi NYM, nr. 266, 13 iun. 2002, p. 11).

2002: Gabriel Pleșea publică Trilogia exilului (Aruncă pâinea
ta pe ape, 1994; Imposibila reîntoarcere, 1996; Dosarul cu
bârfe, 2000) (vezi NYM, 17 iul. 2002, p. 8).

2002:  Schimb de scrisori între doi editori în legătură cu
Uniunea și Liga Societăților Românești din America -
Marius Badea, („Meridianul Românesc”): Scrisoare deschisă
și Ștefan Minovici (Președintele Uniunii Ligii și Societăților
Românești din America): Scrisoare închisă (vezi NYM, VI,
nr. 283, 9 oct. 2002, pp. 24�25).

continuarea în ediţia următoare
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CURIER JURIDIC COMENTARIU POLITIC

de Avocat Robert S. Popescu ESQ

ÎNȘTIINȚARE LEGALĂ PRIN MASS-MEDIA
Așa cum am mai explicat în articole anterioare,  inclusiv în cel în care am discutat efectul
declaraților calomnioase publicate pe Facebook, tehnologia continuă să influențeze sis-
temul juridic american. Evoluții noi răsar mai în fiecare zi. Cea mai recentă noutate de in-
teres, în special în practica juridică a New York-ului, vine sub forma unei decizii publicate
în 12 septembrie 2014 din Richmond County, New York, în cazul cunoscut sub numele
de Noel B. v. Anna Marie A. În acest caz, tribunalul a decis ca “service of process”, adică
înștințarea pârâtului de către reclamant ca acțiune juridică este pe rol, se poate efectu
prin intermediul Facebook-ului.
Livrarea citației și plângerii pârâtului este un pas critic, fără de care acțiunea nu poate

ajunge la judecată. Regula de bază în toate jurisdicțiile este că livrarea acestor documente
trebuie să fie efectuată prin înmânarea lor pârâtului, direct și fizic. Numai atunci când
acest lucru nu este posibil, tribunalul poate fi solicitat să permită livrarea pe alte căi, care
pot include poșta, publicarea unui anunț într-un ziar local, etc.  În cazul sus-menționat,
tribunalul a permis livrarea printr-o postare pe Facebook și a explicat decizia după cum
urmează:
"În timp ce această instanță nu are la cunoștință nicio decizie anterioară în care vreun

tribunal de stat din New York să fi autorizat vreodată livrarea documentelor legale prin in-
termediul social-mediei, alte jurisdicții au permis astfel de livrări. Vezi Hoshere, Inc v. Orun,
2014 WL 670817 (ED Va .), Comisia Federală pentru Comerț v. PCCare247 Inc, 2013 WL
841037 (SDNY). Tribunalul observă că în ambele aceste cazuri menționate livrarea  prin
intermediul Facebook a fost permisă.  În conformitate cu CPLR § 308 (5) instanța
autorizează livrarea prin alternativă în cazul curent, urmând următoarea metodă: recla-
mantul trebuie să  trimită o copie digitală a citației și a petiției pârâtului prin intermediul
contului de Facebook și apoi să trimită și prin poștă aceleași documente, la ultima adresă
cunoscută a pârâtului. Pârâtul poate primi comunicări prin intermediul mass-media atunci
când nu se știe și nu se poate afla unde locuiește pârâtul. Metoda prevăzută mai sus
oferă cea mai bună șansă pentru ca pârâtul să fie înștiințat asupra existenței acestei
acțiuni juridice”.  

Avocat Robert Popescu

NEW YORK CITY-NORTHERN NEW JERSEY-ROMANIA-ITALY 

2501 Route 516, Suite 200, Old Bridge, NJ 08857
www.popesculawgroup.com
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ROBERT POPESCU, Esq. este absolvent de universitate cum laude si a obtinut titlul de Juris Doctor la faculatea de drept Seton Hall University School of Law.
Dansul este membru al Barourilor Statelor New York si New Jersey, precum si al Districtului Columbia (Washington, D.C.). De asemenea, Dl. Av. Popescu este membru titular al Asociatiei Baroului
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Dl. Popescu este si profesor adjunct universitar. Dansul preda dreptul -litigiu- de cinci ani, la Universitatea de Drept Rutgers, care se afla in Newark, New Jersey

Ponta la New York

Unii mai carcotasi se intrebau ieri de ce si-a dus Ponta jumatatea in America, Daciana –
europarlamentara fiind, nu avea altă  treaba zilele acestea la Bruxelles ?
Ei, uite pentru ce, acesta a fost singurul motiv.
Presedintele SUA a dat o receptie pentru t o t i sefii delegatiilor sositi la Adunarea Gen-
erala a ONU si, conform protocolului, i-a intampinat la intrare unde a facut poza oficiala
impreuna cu fiecare dintre acestia.
Imediat Ponta a urcat poza pe Facebook.
Pentru acest moment si-a dus dottore jumatatea in America. Si pentru shopping, fireste.
Intre timp el a fost extrem de ocupat cu intalniri oficiale importante. Cum, cu cine ? Cu
un turc, cu un chinez si cu pastorul bisericii Grivco 3, Gadea Mihai in excursie si el prin
New York cu diversi atarnatori din trust.
Pentru acestia,  Ponta a fost intr-o ”vizita oficiala in SUA” si poza de mai sus – ”întâlnirea
cu liderul de la Casa Albă “
Nici macar el însuși pe situl guvernului nu a avut tupeul sa le intituleze asa
PS
Dumitrescu-Chirieac News deja l-au dat pe Ponta la Casa Alba. In mintea lor Casa Alba
se afla in New York

Operațiunea “Morcovul”
Dacă veți vedea – la modul obsesiv – fotografia de mai sus în campania electorală din
zilele următoare, să știți că e, de fapt, o găselniță americană de PR. Clasică deja. La
fiecare summit ONU, oficialii americani organizează un dineu pentru toți șefi de state și
de guvern. S-a nimerit pe acolo, prin 2012, și Titus Corlățean, ministrul român al Afac-
erilor Externe (vezi foto jos). El a utilizat imaginea în pliantele electorale din campania
pentru parlamentare de acum doi ani. Dacă priviți cu atenție, e vorba de același “studio”
foto – o încăpere din sediul ONU, acolo unde Casa Albă oferă tuturor participanților la
dineu posibilitatea de a se fotografia cu Liderul Lumii Libere.
Vă sugerez să observați atît în fotografia lui Titus, cît și în cea lui Victor Ponta că
Administraţia Casei Albe le-a oferit celor doi și cîte un morcov… Se vede, nu?
(Sursa: Cotidianul)
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Palatul Telefoanelor din
Bucureşti, scos la vânzare

Telekom Romania Communications, fosta Romtele-
com, a scos la licitaţie Palatul Telefoanelor din
Bucureşti şi alte două proprietăţi din zonă la un preţ
de pornire cumulat de 21,6 milioane de euro, fără
TVA, informează Mediafax care citează un comunicat
al companiei. 

Palatul Telefoanelor
este construit în stilul art
deco şi are un teren de
1.893 metri pătraţi şi o
suprafaţă utilă de
12.000 metri pătraţi.
Cu un preţ de pornire
de 10,9 milioane de
euro, clădirea Tandem
are un teren de 5.039
metri pătraţi şi o
suprafaţă totală con -
stru ită la sol de 2.030
metri pătraţi. Proprie ta -
tea din strada Matei

Millo, inclusă în preţul de pornire al clădirii Tandem,
este un teren cu o suprafaţă de 1.783 metri pătraţi.
Pentru Palatul Telefoanelor, Telekom Romania Com-
munications va urma toţi paşii juridici prevăzuţi de
legislaţia în vigoare privind monumentele istorice. În
prima parte a lunii august, Telekom Romania Com-
munications a scos la licitaţie un număr de 10
proprietaţi imobiliare situate în Bucureşti şi judeţele
Iaşi, Galaţi, Brăila, Tulcea, Vrancea şi Hunedoara,
preţul de pornire cumulat ridicându-se la 3,61 mil-
ioane de euro, fără TVA.
Data limită de depunere a ofertelor a expirat la 5 sep-
tembrie, iar licitaţia urma să se desfăşoare în perioada
8 septembrie - 31 octombrie. Pentru a participa în
licitaţie, entităţile interesate trebuie să furnizeze o
scrisoare de garanţie şi să depună ofertele până la
data de 20 octombrie.

Percheziții ale DNA în 
Teleorman, Giurgiu și Ilfov 

într-un dosar de corupție și 
evaziune fiscală de 1 milion de euro.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție
fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni
de săvârșire, în perioada 2012 – 2014, a unor
infracțiuni asimilate infracţiunilor de corupţie şi de
evaziune fiscală cu componenta transfrontalieră, prej-
udiciul estimat fiind de de peste 1.000.000 de euro.
În caz ar fi implicat și fostul acționar Tel-Drum Marian
Fișcuci.

Potrivit unor surse judiciare,
în anchetă este vizat și un
demnitar. Este vorba de
deputatul PSD de Teleor-
man, Adrian Constantin
Simionescu. Zeci de per-
soane vor fi aduse la au-
dieri. Membrii grupării
cumpărau utilaje agricole
din spațiul comunitar prin in-

termediul unei firme ”fantomă”, înmatriculată în Bul-
garia.
Un alt personaj vizat de ancheta procurorilor ar fi Mar-
ian Fișcuci, sponsor de bază al PSD Teleorman și bun
prieten cu vicepremierul Liviu Dragnea. El este în
prezent președinte executiv al PSD Teleorman.
Același Fișcuci, prieten din copilărie cu Dragnea, a
fost acționar la celebra firmă de construcții Tel Drum.
Percheziții în trei județe
La această oră sunt efectuate percheziții domiciliare

în 10 locații situate în judeţele Teleorman, Giurgiu şi
Ilfov, la sedii şi puncte de lucru ale unor societăţi com-
erciale şi la domiciliile unor persoane fizice. În cauză,
procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din
partea Serviciului Român de Informații, precum și al
Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Noul an universitar începe cu
studenţi puţini şi perspective 
descurajante pe piaţa muncii

Noul an universitar începe, miercuri, cu un număr de
studenţi la jumătate faţă de cel de acum şapte ani, cu mai
puţine universităţi şi cu o piaţă a muncii slab ofertantă,
aproape descurajantă pentru absovenţii care, în parte,
intră la facultate doar "de dragul" unei diplome.
În 2007/2008, în România erau 1.029.855 de studenţi, din
care mai mult de jumătate, mai precis 650.247, la
universităţi de stat. Anul acesta, în facultăţi păşesc, la 1
octombrie, peste o jumătate de milion de aspiranţi la statu-
tul de licenţiat. Scăderea numărului de studenţi în ultimii
ani are cauze multiple. Una dintre ele este ponderea
semnificativă a absolvenţilor de liceu care nu reuşesc să
ia bacalaureatul şi care, din acest motiv, nu se pot înscrie
la admiterea într-o universitate. Un alt obstacol este taxa
de şcolarizare - deloc neglijabilă, dacă nu prohibitivă în
multe cazuri (9.000 de lei pe an, de pildă, la Facultatea de
Medicină din UMF "Carol Davila" Bucureşti).
Sociologii pun situaţia şi pe seama scăderii natalităţii după
1990, însă "rădăcinile" problemei par să se lege, tot mai
adânc, şi de dezinteresul pentru studiile superioare în rân-
dul majorităţii absolvenţilor de liceu. De ce întorc aceştia
spatele facultăţilor? 
Pe de o parte, pentru că văd inutilă o diplomă de licenţă,
câtă vreme, în România de astăzi, "te poţi descurca foarte
bine şi fără", după cum susţin unii dintre ei. Iar pe de alta,
pentru că alţii, oricât de pasionaţi ar fi pentru un domeniu,
nu văd nicio perspectivă solidă după terminarea facultăţii.
Acest punct de vedere îşi găseşte ecou, în siajul crizei eco-
nomice, la bilanţul evenimentelor de tip Târgul locurilor de
muncă, unde mulţi vizitatori se arată dezorientaţi, pesimişti
şi dezarmaţi de volumul scăzut al ofertelor pentru studii
superioare şi, mai ales, de faptul că li se solicită
experienţă.
Lipsa de experienţă ar putea fi compensată, din acest an,
pentru mulţi studenţi. Asta cel puţin potrivit ministrului del-
egat pentru Învăţământ Superior, Mihnea Costoiu, care a
anunţat că peste 100.000 de studenţi vor primi, în acest
an universitar, bani de la stat pentru a face practică la com-
panii, care, la rândul lor, vor putea deconta salariile
angajaţilor care îi pregătesc. "Anul acesta (universitar -
n.r.) vom investi în mod special bani pentru a finanţa prac-
tica studenţilor la operatori economici. Nu doar finanţăm o
practică pentru ca studenţii să-şi desfăşoare activitatea
într-un laborator, ci să-şi desfăşoare activitatea practică la
un operator economic, la o firmă, la o companie, fie ea
mică sau mijlocie, dar în acelaşi timp investind bani şi în
companie. Adică oferim companiei şansa să deconteze,
să plătească salariile unor angajaţi, care să lucreze, să
investească timp în studenţi, care să le arate studenţilor
ce înseamnă un utilaj, un echipament, un know-how, un
serviciu şi aşa mai departe", a spus Costoiu.
Abandonul şcolar, o problemă şi în rândul studenţilor
Deloc paradoxal, odată cu scăderea "cererii" pentru locuri
în facultăţi, scade şi "oferta". De la inflaţia de universităţi
din anii '90, când părea că în orice cătun se deschid porţile
studiilor de licenţă, în anul universitar 2012/2013
funcţionau, potrivit Institutului Naţional de Statistică, 48 de
universităţi de stat şi 56 private, acreditate sau autorizate
să funcţioneze provizoriu.
Iar numărul universităţilor va continua să scadă, după ce
Guvernul a decis, în iulie, ca patru astfel de instituţii par-
ticulare acreditate să fie lichidate, iar alte trei vor fi moni-
torizate. 

Conform informaţiilor obţinute de atunci de MEDIAFAX,
instituţiile de învăţământ superior cu toate programele in-
trate în lichidare în anul universitar 2014-2015 sunt Insti-
tutul Teologic Româno-Catolic din Bucureşti, Universitatea
Financiar-Bancară din Bucureşti, Universitatea Mihail
Kogălniceanu din Iaşi şi Universitatea Mihai Eminescu din
Timişoara. În acelaşi timp, Guvernul a decis ca în anul uni-
versitar 2014-2015 să fie monitorizate alte trei universităţi
private, şi anume Universitatea Bioterra din Bucureşti, Uni-
versitatea Română de Ştiinţe şi Arte Gheorghe Cristea din
Bucureşti şi Universitatea Apollonia din Iaşi, acestea ur-
mând să fie monitorizate special de către Agenţia Română
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi Minis-
terul Educaţiei. Numărul total al instituţiilor având
specializări/programe de studii universitare care vor intra
în lichidare începând cu anul universitar 2014-2015 se
ridică la 39, dintre care patru sunt însă cu toate programele
în lichidare.
Pe de altă parte, fenomenul abandonului şcolar nu
ocoleşte nici învăţământul superior. Astfel, aproape 40%
dintre studenţii care ar fi trebuit să termine facultatea în
2013 la 20 de universităţi de stat au abandonat studiile,
potrivit Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din
România (ANOSR), care susţinea, în martie, că măsurile
luate de stat şi de universităţi pentru a diminua fenomenul
sunt, uneori, "la limita penibilului sau chiar sub această
limită". "Astfel, bursa socială are o valoare medie de
aproape trei ori mai mică decât necesarul şi universităţile
respondente au, în medie, un angajat specializat în con-
siliere în carieră sau consiliere psihologică la peste 8.000
de studenţi. Pe măsură ce investigăm tot mai mult măsurile
pe care statul le ia pentru reducerea abandonului şcolar,
inclusiv pentru accesibilitatea acestuia pentru cei săraci,
născuţi în mediul rural sau având dizabilităţi, dar şi pentru
creşterea relevanţei studiilor şi asigurarea unei treceri op-
time de la liceu la facultate şi de acolo la locul de muncă,
ne îngrozim. Ceva trebuie să se schimbe şi trebuie să se
schimbe repede", spuneau reprezentanţii ANOSR.
Colegii non-universitare, dar înfiinţate de universităţi
În peisajul cu tot mai puţine universităţi şi tot mai puţin
studenţi, Ministerul Educaţiei a decis, de curând, să dea o
şansă celor care nu au luat bacalaureatul, dar care vor să-
şi continue studiile după liceu. Soluţia? Colegiile non-uni-
versitare. Mai precis, de acum încolo, universităţile
acreditate pot înfiinţa unităţi de învăţământ preuniversitar,
în speţă colegii, la care au acces, ca şi până acum, inclusiv
absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat.
Subiectul acestor colegii a generat un scandal public după
ce s-au vehiculat informaţii conform cărora universităţile îi
pot înscrie la cursuri şi pe cei care au absolit liceul, dar nu
au obţinut diploma de bacalaureat. Atacat pe motiv că ar
fi dat undă verde în învăţământul superior şi celor fără ba-
calaureat, ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a declarat
că nimeni nu se poate înscrie la facultate dacă nu are
diplomă de bacalaureat, ci doar la "colegii", care au statut
de şcoală postliceală, iar aceştia nu primesc la absolvire
o diplomă de licenţă, ci o certificare a calificării profesion-
ale.
Una peste alta, până la 24 septembrie, doar Universităţile
"Avram Iancu" din Cluj-Napoca şi "Vasile Alecsandri" din
Bacău - prima, particulară, a doua, de stat - solicitaseră
autorizaţie de funcţionare provizorie pentru colegii non-uni-
versitare. Potrivit Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) - instituţie de la
care se cer astfel de autorizaţii -, opt fundaţii universitare
organizează, de mai mulţi ani, forme de învăţământ pre-
univeristare, de la preşcolar şi până la postliceal.
Diametral opus de situaţia absolvenţilor de liceu fără
diplomă de bacalaureat se află aşa-numitele "vârfuri".
Adică foştii şcolari cu ochii şi urechile mari la ore, foştii
liceeni de 10, care au luat cu brio bacalaureatul şi care au
intrat la facultate având limpede la orizont ce vor de la
viaţă. Din păcate pentru ţara care i-a şcolit, planurile lor au
legătură, în multe dintre cazuri, cu străinătatea.
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Săracii români care lucrează
printre străini...

Peste 7 milioane de cetăţeni UE trăiau şi lucrau în alt stat
membru în 2013, pe primul loc aflându-se românii - peste
1,2 milioane -, urmaţi de polonezi şi de italieni, a anunţat
Comisia Europeană.
Anul trecut, peste şapte milioane de cetăţeni UE trăiau şi
munceau în altă ţară membră, potrivit datelor publicate de
CE.
Aproape 78% din cetăţenii UE aflaţi în altă ţară erau, în
2013, activi din punct de vedere economic, iar 68% din ei
aveau un loc de muncă.
Pe primul loc, potrivit datelor prezentate de Comisie, se
află românii. Astfel, 1,29 milioane de români munceau anul
trecut în alte ţări din Uniunea Europeană. Pe poziţia a doua
se aflau polonezii - 1,05 milioane, iar pe locul al treilea,
italienii - 677.300.
Cu toate acestea, numărul românilor şi polonezilor care
muncesc în alte ţări a scăzut faţă de perioada de dinaintea
crizei (2004-2008). Numărul polonezilor s-a redus cu 41%
şi al românilor cu 33%, în timp ce a crescut cu 38%
numărul locuitorilor din sudul Europei care aleg să lucreze
în alt stat UE.
Conform Comisiei, maltezii nu au fost incluşi în clasament,
întrucât numărul celor care lucrează în UE este nesemni-
ficativ. 15.700 de luxemburghezi lucrau în alte ţări, 18.000
de sloveni, 21.000 de ciprioţi şi 27.300 de estoni.
În afară de cele 7 milioane, aproximativ 1,1 milioane de
cetăţeni UE trăiau într-o ţară dar munceau într-una vecină.
Principalele destinaţii ale muncitorilor UE sunt Germania
(1,88 milioane), Marea Britanie (1,48 milioane), Italia
(792.000) şi Spania (764.000). Pentru România, Bulgaria,
Ungaria şi Lituania nu există date despre numărul
cetăţenilor UE care lucrau în aceste ţări, anul trecut.
În ceea ce priveşte vârsta, cei mai mulţi sunt tineri, iar pro-
centul celor cu studii a crescut.

Poşta a lansat un serviciu
pentru transferul banilor din

străinătate la domiciliul
destinatarului

Poşta Română a lansat, recent, un serviciu care permite
transferul de bani din străinătate în ţară direct la domiciliul
destinatarului, la tarife începând de la 10 lei pentru sume
de până la 200 lei, la care se adaugă un comision Priori-
Pay de 0,5 euro.

Pentru sume cuprinse între 201 şi 500 lei, tariful creşte la
15 lei plus comisionul PrioriPay de 0,5 euro.
În cazul sumelor de până la 1.000 lei, tariful urcă la 20 lei,
la care se adaugă comisionul de 0,5 euro.
Pentru transferuri de peste 1.000 lei, Poşta va percepe un
tarif de 20 lei plus 1% din suma de expediată, la care se
adaugă comisionul de 0,5 euro.
Pentru a utiliza noul serviciu, denumit "Bani Direct Acasă",
expeditorul îşi va deschide, gratuit, un cont în cadrul plat-
formei PrioriPay, pe care îl va alimenta printr-un card ban-
car cu suma necesară transferului.
Pasul doi este accesarea secţiunii dedicate serviciului
"Bani Direct Acasă", unde clientul va completa datele des-
tinatarului. Poşta va prelua datele transferului şi va înmâna
banii prin intermediul poştaşului.
Transferul de bani se poate realiza de oriunde din lume,
din faţa calculatorului sau de pe telefonul mobil conectat
la Internet, prin accesarea  
www.prioripay.com.

Comisionul perceput pentru acest serviciu se achită inte-
gral de către expeditor şi se compune din tarifele PrioriPay
şi cele ale Poştei Române, aferente serviciului E-mandat.
Cu o cifră de afaceri anuală de 1,2 miliarde de lei, Poşta
Română este cel mai mare operator local de profil şi
operează printr-o reţea de peste 5.600 de oficii poştale.
Anual, compania procesează sute de milioane de trimiteri
poştale şi distribuie către 5 milioane de beneficiari drep-
turile băneşti aferente sistemului public de pensii, al
asigurărilor sociale de stat, IOVR, agricultori şi pensii mil-
itare.
PrioriPay este o platformă digitală care permite plăţi,
încasări şi transferuri online. PrioriPay este marca
comercială a Capital Financial Services SA, primul emitent
de monedă electronică din România autorizat de către
Banca Naţională a Romaniei (BNR). 

Ţările din Europa în care se
trăieşte cel mai bine

Ţara europeană în care se trăieşte cel mai bine este Lux-
emburg, având un PIB per capita de 62.000 de euro, cu
10.000 de euro mai mare decât Norvegia, ţara situată pe
locul doi în clasament, potrivit informaţiilor Eurostast. 
Topul este continuat de Elveţia, cu un PIB de 45.000 de
euro pe cap de locuitor, Islanda, cu 43.000 de euro şi
Danemarca, cu 37.200 de euro. 

România şi Bulgaria sunt codaşii Europei la PIB per capita,
cu 4.800 de euro şi respectiv 3.800 de euro pe cap de
locuitor.

Președintele a promulgat legile de
amnistiere fiscală a bugetarilor,

pensionarilor şi mamelor
Preşedintele Traian Băsescu semnat, marţi, decretele de
promulgare a legilor de amnistiere fiscală a pensionarilor
şi mamelor şi legea prin care s-a extins amnistierea fiscală
de la personalul din învăţâmânt la toţi bugetarii care au
obţinut venituri nelegale conform Curţii de Conturi.

Potrivit unui comunicat de
presă remis de Admi nis -
tra ţia Prezi den ţia lă, preşe -
din tele Traian Băsescu a
semnat decretele pentru
promulgarea Legii privind
unele măsuri referitoare la
veniturile de natură sala -
rială ale personalului plătit

din fonduri publice, decretul pentru promulgarea Legii
privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pen-
sii şi decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea
recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie
pentru creşterea copilului. Camera Deputaţilor, în calitate
de for decizional, a adoptat proiectele privind amnistierea
fiscală a pensionarilor şi mamelor. În luna iulie,
preşedintele Traian Băsescu retrimitea Parlamentului
legea privind unele măsuri referitoare la veniturile de
natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice,
care prevedea exonerarea de la plată pentru sumele
reprezentând venituri de natură salarială pe care person-
alul încadrat în unităţile de învăţământ din localităţile Lu-
peni, Petroşani şi Vulcan (judeţul Hunedoara) trebuie să
le restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de
angajatori, drept consecinţă a constatării unor prejudicii de
către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de con-
trol. Potrivit cererii de reexaminare, modalitatea de stabilire
a domeniului de aplicare a acestui act normativ era de
natură să confere caracter individual legii, întrucât aceasta
nu se aplica la un număr nedeterminat de cazuri concrete,
în funcţie de încadrarea lor în ipoteza normei, ci într-un
singur caz, respectiv personalului încadrat în unităţile de
învăţământ din localităţile Lupeni, Petroşani şi Vulcan.

Britanicii angajează imigranţi 
pentru că sunt mai harnici, 

nu doar mai ieftini
Angajatorii britanici recruteaza un numar tot mai mare de
imigranti din Uniunea Europeana (UE) datorita experientei
si angajamentului pe care acestia si-l asuma fata de
locurile de munca, nu pentru asteptarile lor salariale
scazute, conform unui nou studiu.
Doar 12% dintre organizatiile care recruteaza cetateni din
alte state membre UE au motivat ca salariile mici reprez-
inta motivul pentru care acestia au fost angajati, plasand
avantajul fortei de munca ieftine inaintea calitatilor si com-
petentelor, arata un studiu realizat de Institutul Chartered
pentru Personal si Dezvoltare, la care au participat 1.000
de angajatori, informeaza Financial Times.
Criticii au sustinut de-a lungul timpului ca lucratorii imigranti
cauzeaza diminuarea salariilor, insa studiul demonstreaza
ca principalul motiv pentru care acestia sunt angajati este
reprezentat de dificultatea atragerii de candidati nascuti in
Regatul Unit spre posturi pentru persoane necalificate sau
slab calificate.
Studiul a fost publicat marti in timpul unei conferinte a Par-
tidului Conservator si va oferi munitie in cadrul dezbaterii
privind imigratia, in contextul in care numarul celor care
vin in Regatul Unit continua sa creasca cu aproximativ
38% in fiecare an.
Oponentii, condusi de Partidul pentru Independenta Re-
gatului Unit ar putea face referire insa la o constatare din
respectivul studiu, care citeaza date ale Biroului National
de Statistica, aratand ca intre anii 1997 si 2014, migrantii
au ocupat de doua ori mai multe posturi nou create, com-
parativ cu britanicii.
In aceasta perioada, in care mai multe state au aderat la
Uniunea Europeana, printre acestea numarandu-se si Ro-
mania, numarul lucratorilor imigranti a crescut substantial
de la 2,8 milioane la 4,7 milioane.
In plus, potrivit studiului, cele mai multe dintre companiile
care au angajati din randul imigrantilor au declarat ca afac-
erea lor s-a dezvoltat in ultimii ani.
54% dintre imigrantii veniti din statele Uniunii Europene au
varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani, ceea ce sugereaza
ca au dobandit suficienta experienta de munca in tarile lor
de origine, se mai arata in cercetare. 
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FĂRĂ PRECEDENT. 16 deputaţi au
intrat în GREVA FOAMEI. 

Aurelian Mihai a fost transportat 
de urgenţă la spital

Mesaj grup parlamentar PSD din Camera Deputaţilor:
"Luăm act, cu îngrijorare, de starea de sănătate a domnului
deputat Aurelian Mihai după cele opt zile de grevă a
foamei, un gest care ne arată un om plin de empatie, de
patriotism real, un om cu o capacitate de a-şi iubi semenii,
calitate tot mai rar întâlnită. Îi transmitem, încă o dată, că
suntem alături de el prin sprijinul dovedit de acţiunile
noastre".
Bogdan Opriţa, Coordonatorul SMURD Bucureşti, a declarat
că deputatul Aurelian Mihai a fost transportat cu o ambulanţă
SMURD la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.
Opriţa a precizat că echipajul SMURD a vrut să îi facă un
test de glicemie, însă deputatul a refuzat, cerând doar să
fie dus la un spital, mai informează Mediafax.

16 deputaţi au anunţat, miercuri, că intră în greva foamei
în semn de solidaritate cu parlamentarul Aurelian Mihai.
Deputaţii spun că taxele consulare sunt prea mari şi că
românii din străinătate sunt ignoraţi. Aurelian Mihaia a
recurs la un asmenea gest în urmă cu opt zile, informează
Digi 24.
Cei 16 deputaţi cer taxe consulare mai mici pentru românii
din străinătate şi reclamă că românii din străinătate trebuie
să dea foarte mulţi bani pentru diverse documente pe
care trebuie să şi le procure de la ambasade.
Cei 16 mai spun că au fost ignoraţi nu doar de MAE şi de
Guvern, ci şi de conducerea Camerei Deputaţilor, prin
faptul că - spun ei - preşedintele acestei camere parlamentare
nu a făcut „nici măcar un minim gest de decenţă” pentru a
se interesa de soarta colegului lor sau de a pune pe
ordinea de zi solicitarea lui Aurelian Mihai de a fi luate în
serior problemele românilor din străinătate.

Cazul lui Robert Turcescu, 
fost ofițer de Securitate

Parchetul instanţei supreme
evaluează situaţia în cazul
lui Robert Turcescu, după
ce acesta a dezvăluit că a
fost ofițer acoperit, a declarat
procurorul general al
României, Tiberiu Niţu.
Acesta a adăugat că va co-
munica dacă va fi luată o
decizie privind o eventuală
anchetă pentru o infracţiune.
"Evaluăm împrejurarea şi
situaţia creată. Dacă acea -
stă situaţie este de natură
să constituie sau să ne

ducă pe noi la concluzia că sunt indicii în legătură cu
săvârşirea unei infracţiuni, ne sesizăm. Dacă nu, nu", a
spus Tiberiu Niţu, la ieşirea din sediul Consiliului Superior
al Magistraturii (CSM), unde a participat la şedinţa plenului,
transmite Mediafax.
Întrebat cât va dura evaluarea, Niţu a spus că nu poate să
dea o dată până la care se va stabili o decizie.
Întrebat care este procedura în acest sens şi dacă ministrul
Apărării trebuie să confirme că Robert Turcescu a fost
ofiţer acoperit, Tiberiu Niţu a spus că pentru a se sesiza
Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei, în faza
preliminară nu este necesară nicio confirmare.

"Pentru a ne sesiza, nu trebuie să ne confirme nimic într-
o fază preliminară. Noi evaluăm dacă sunt indicii în
legătură cu săvârşirea unei fapte prevăzute de legea
penală", a precizat Niţu.
Duminică, jurnalistul Robert Turcescu a dezvăluit pe blogul
său că a fost locotenent colonel sub acoperire. Postarea
intitulată "Mărturise și spovedanie" a fost însoțită de copii
ale unui livret militar cu fotografia sa și două ștate de
plată. Pe livretul militar apare ștampila MApN - UM 02515.
"În legătură cu informaţiile referitoare la Robert Turcescu,
apărute în spaţiul public în ultimele zile, facem următoarele
precizări: Ministerul Apărării Naţionale nu face niciun fel
de comentariu pe marginea acestui subiect. MApN aplică
legile ţării şi consideră că dezbaterile care pot aduce
atingere imaginii Armatei României nu sunt benefice.
Dacă se vor constata nereguli, alte instituţii ale statului
sunt abilitate să se pronunţe", se arăta într-un comunicat
al MApN.
Fostul ministru al Apărării Corneliu Dobrițoiu declara, luni,
că Robert Turcescu face "o mascaradă", el precizând că
livretul militar atestă calitatea de cadru militar în rezervă,
și nu activ, iar cadrele în rezervă nu primesc soldă decât
pentru perioadele de concentare pentru pregătire militară.
El a menționat că în cazul ofițerilor în rezervă aceștia
"primesc soldă doar în situația în care sunt concentrați
pentru activități de pregătire militară, și numai pentru
perioada respectivă".
În anul 2012, Ministerul Apărării Naţionale a confirmat că
jurnalistul Robert Turcescu primise gradul de locotenent-colo -
nel. Turcescu apărea pe o listă împreună cu politicieni, foști
mini ștri, primari, președinți, alți jurnaliști. Atunci, Robert Turcescu,
a susținut, într-o scrisoare adresată MApN, că pen tru el acest
lucru reprezintă o „regretabilă eroare” şi soli ci tă de urgenţă
„îndreptarea acestei situaţii prin revenirea la sta rea de fapt:
cetăţean român care nu şi-a satisfăcut stagiul militar şi, prin
urmare, nu poate aparţine corpului ofiţeresc al Armatei
Române”. Robert Turcescu spunea, că în situaţia în care nu i
se va anula gradul primit „în mod accidental”, va „acționa în
judecată MApN pentru prejudicii grave de imagine și tragerea
la răspundere a celor care se fac vinovaţi de acest lucru".
MApN a dat publicității în august 2012 o listă cu cei
cărora le-au fost acordate grade militare în perioada 2010-
2012 și pentru care s-au înregistrat nereguli, în care
apăreau inclusiv politicieni, sportivi renumiți și în care se
regăsea și numele lui Robert Turcescu. Ulterior, ministerul
a retras toate aceste grade acordate cu nereguli.

Magistraţii au obligaţia să declare
dacă au fost ofiţeri de securitate. 

Procurorul general al României,
Tiberiu Niţu, a declarat că
magistraţii au obligaţia să de-
clare "dacă au fost sau nu
ofiţeri de securitate", precizând
că, fiind vorba de judecători şi
procurori, se pleacă de la
prezumţia de seriozitate şi de
maturitate.
"Am citit o sesizare formulată

de un coleg judecător, care
urmează să-şi aibă cursul ei şi
vom vedea. Nu m-aş pronunţa

eu să spun dacă-i firească sau nu-i firească. Noi avem
obligaţia, potrivit legii, să declarăm dacă am fost sau nu
ofiţeri de securitate şi aşa mai departe. Fiecare magistrat
dă această declaraţie, îşi asumă declaraţia pe care o
face", a spus Tiberiu Niţu, la ieşirea din sediul Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM), unde a participat la şedinţa
plenului.
Procurorul general a arătat că nu intră în competenţa Par-
chetului verificarea acestor declaraţii date de magistraţi la
notar.
"Noi nu avem competenţa a face astfel de verificări, dacă
într-adevăr un magistrat a fost sau nu a fost, sau este şi
aşa mai departe. Nu s-a practicat până acum, nu văd de
ce s-ar face astfel de verificări. Există obligaţia legală a
unei declaraţii notariale, sub sancţiunea falsului în declaraţii.
Fiecare îşi asumă şi…", a mai spus Niţu.
Procurorul Tiberiu Niţu a precizat că se pleacă de la
prezumţia de seriozitate, având în vedere că este vorba
de magistraţi, oameni de la care se aşteaptă "seriozitate,
maturitate".

"Întotdeauna plecăm de la prezumţia de bună-credinţă şi
de la prezumţia de seriozitate, responsabilitate şi maturitate,
pentru că vorbim de un corp al magistraţilor, adică oameni
de la care, dincolo de astfel de declaraţii, aşteptăm cu
toţii, în general, înţelepciune, ştiinţă de carte, maturitate",
a mai spus Niţu.
El a adăugat că este mai puţin probabil ce i s-ar putea
părea normal în calitate de persoană fizică, iar ca procuror
general, nu face astfel de evaluări, "cu atât mai puţin la
televizor".

Potrivit articolului 7 din Legea 303/2004 republicată,
"judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de
specialitate juridică asimilat acestora şi personalul auxiliar
de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor
nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori
sau colaboratori ai serviciilor de informaţii".
Aceste persoane sunt obligate să completeze anual o
declaraţie autentică, pe propria răspundere, din care să
rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, in-
formatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.
"Nu ştiu dacă organele de urmărire penală, DNA sau Min-
isterul Public au fost sesizate cu privire la aceste aspecte
de către domnul Preşedinte al României, obligaţie de
altfel prevăzută de normele procedural penale impun se-
sizarea organelor de urmărire penală atunci când există
indicii de săvârşire a unei infracţiuni, inclusiv de către un
procuror, indiferent că este vorba de un simplu cetăţean
şi cu atât mai mult de către Preşedintele României", mai
arăta Horaţius Dumbravă, în sesizarea sa.
Preşedintele Traian Băsescu a fost întrebat, într-o emisiune
a postului B1 TV, despre o declaraţie a sa anterioară în
care arăta că de zece ani este într-o dispută cu sistemul,
pe care Ion Iliescu "l-a protejat" şi care "l-a înfrânt" pe
Emil Constantinescu, adăugând că el a reuşit să "înge-
nuncheze" acest sistem.
Preşedintele a spus că, la începutul mandatului său, a
găsit "un SRI în care Sorin Ovidiu Vântu ştia lista cu cei
ascultaţi, iar şeful SRI mergea cu maşină de la Sorin
Ovidiu Vântu”.
"SRI-ul era controlat de Vântu, ştia tot ce lucrează SRI, şi,
mai mult decât atât, Timofte îi punea la dispoziţie şi
informaţii din această instituţie de securitate, economice",
a susţinut el. Preşedintele a mai spus că sistemul la care
a făcut referire în declaraţiile sale înseamnă şi Justiţia.

Parlamentarii sunt pasibili de
amendă sau chiar închisoare 

Prin două scrisori trimise președinților Camerei Deputaților
și Senatului, Valeriu Zgonea și, respectiv, Călin Popescu
Tăriceanu, conducerea Agenției Naționale de Integritate
încearcă să pună presiune pe aleșii care tergiversează în
continuare soluționarea cazurilor parlamentarilor incompatibili
Ștefan Stoica (PDL) și Akos-Daniel Mora (PNL).
Concret, ANI cere să îi fie comunicate componența Comisiilor
juridice și „datele de identificare“ ale membrilor celor două
structuri, în sarcina cărora se află acum soluționarea cererilor
de revocare a mandatelor celor doi. În plus, cum în ambele
Comisii juridice s-a decis, marți, amânarea luării unei decizii,
sub pretextul audierii lui Stoica și Mora, ANI cere lui Zgonea
și Tăriceanu „copia procesului verbal de ședință din care să
rezulte membrii participanți“, precum și modul în care aceștia
au votat marți. Cu alte cuvinte, să se știe cine a decis amâ -
narea luării unei decizii, în condițiile în care cazurile celor doi
incompatibili pot fi considerate ca având deja vechime.
Reamintim că senatorul PNL Akos-Daniel Mora a primit
decizie definitivă de incompatibilitate de la Înalta Curte de
Casație și Justiție pe 24 septembrie 2013 (decizia nr.
6289), iar deputatul PDL Ștefan-Bucur Stoica, pe 15 oc-
tombrie 2013 (decizia nr. 6734).
ANI atrage, din nou, atenția senatorilor și deputaților că,
potrivit legii, neaplicarea sancțiunii disciplinare sau neconstatarea
încetării funcției publice „constituie contravenție și se
sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, dacă fapta
nu constituie infracțiune“. Reprezentanții ANI invocă, totodată,
noul Cod Penal, care stabilește că refuzul de a pune în
aplicare hotărârile judecătorești constituie infracțiune și se
pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă. „Neaplicarea deciziilor definitive și ire vocabile emise
de instanțele de judecată generează consecințe deosebit
de grave și subminează încrederea cetățenilor în sistemul
de justiție și în statul de drept“, mai arată conducerea ANI.



1 octombrie, 2014 l l 11Romanian Journal • New York

DIN ISTORIA ROMÂNILOR

Dr. Napoleon Săvescu

NOI NU SUNTEM URMAȘII ROMEI 
* Volumul II 

NOI, DACII
Din istoria măreaţă a

strămoşilor noştri daci
Capitolul 5. 

SARMISEGETUSA
continuarea din ediţia trecută

Fig. 113 Există acea mândrie naţională care te face să te
simţi mai înalt, mai mare, mai mândru. Nu vreau să intru
în polemica „naţionalistă”, aşa că voi încerca să spun în
două cuvinte ce înţeleg eu prin:
Popor: Un grup de oameni care trăiesc în cadrul aceloraşi

graniţe, vorbesc aceeaşi limbă, au aceeaşi cultură şi, în
general, aceeaşi religie. 

Spaţiul geografic care caracterizează un popor este Patria
acelui popor.
Patriot este acela care iubeşte acest spaţiu şi poporul din

acest spaţiu geografic.

Naţiunea: Tot ce a dat mai bun un popor de-a lungul
sutelor  şi miilor de ani formează Naţiunea acelui popor.
Naţiunea reprezintă stadiul superior al noţiunii de popor,
chintesenţa poporului, sumusul valoric recunoscut şi ac-
ceptat internaţional.

Naţionalist este acela care iubeşte ceea ce a dat mai bun
poporul său de-a lungul sutelor de ani (naţiunea), cel
care iubeşte şi protejează naţiunea din care face parte.

În vremea noastră, cuvântul „naţionalist” are, după unii,
conotaţie peiorativă, îngustă: cineva care nu gândeşte
„larg”, ci mai mult în cadrul restrâns al naţiunii lui, unilateral,
motiv pentru care nu este bine privit într-o societate
multinaţională.
Sunt şi forme negative ale naţionalismului: naţio na lis mul
şovin, extremist sau cel ultranaţionalist. 

Fig. 114 Mii şi mii de urmaşi ai celor care au inventat primii
scrisul în lume au fost prezenţi la Tărtăria. Unele ziare de
atunci au scris că la acest eveniment au fost prezenți doar
câţiva localnici. Imaginile vorbesc de la sine...

Fig. 115 Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara,
dr.Mihai Rudeanu, a depus prima coroană de flori la mon-
ument. 
Sculptorul care a reuşit să pună viziunea acestui monu-
ment în practică este domnul Ioan Şeu. 

Fig. 116 Și despre ce vorbeam atunci, la Tărtăria, puteţi
vedea mai jos.
-75.000 î.H.: Cel mai vechi obiect decorat de mâna omului

a fost găsit în South Africa în anul 2001.  

-50.000 î.H.: Cea mai veche piatră îngravată cu o cruce
este Crucea de la Tata. A fost găsită în Panonia şi
aparţine poporului Carpato-Danubian.

- 23.000 - 35.000 î.H.: Cea mai veche peșteră pictată din
lume, este Coliboaia. Expertiza specialiştilor francezi
avea să confirme autenticitatea desenelor din peştera
Coliboaia şi să le stabilească originea într-un interval de
timp ai cărui ani se numără cu zecile de mii: 23.000-
35.000. (Andreea Dogar, 2010-06-20, ”Evenimentul
Zilei”)

- 18.000 î.H.: Peşteri preistorice pictate se găsesc la Cu-
ciulat Daco-România, Altamira-Spain, Lascaux-France,
Kimberley-Australia. 

- 6.000 î.H: King Wen inventează scrisul în China. [
poveste mitică fără un substrat palpabil] 

- 5.500 î.H.:  Grupul cultural Vincea dezvoltă scrisul
ideografic/pictografic. Şi, cum am spus de multe ori:
„Când nimeni în lume nu citea, la Tărtăria se scria!”

- 4.000 î.H.: Scrisul ideografic/pictografic se dezvoltă pe
valea fluviilor Tigru şi Eufrat. 

- 3.500 î.H.: Scrisul hieroglific în Egipt. 
- 2.500 î.H.: Scrisul Proto-Semetic. 
- 2.100 î.H.: Code of Ur-Nammu, cel mai vechi cod de legi. 

Fig. 117 75.000 î.H.: Cel mai vechi obiect decorat de
mâna omului a fost găsit în Africa de Sud (South Africa) în
anul 2.001.  

Fig. 118 50.000 î.H.:
Cea mai veche piatră
îngravată este „Crucea
de la Tata”. A fost găsită
în Panonia şi aparţine
poporului Carpato-Danu-
bian.

Fig. 119 23.000-35.000
î.H.: Coliboaia, cea mai
veche pictură rupescă din
Europa (Sursa: Federaţia
Română de Speologie /
Fotografie realizată de
Andrei Posmosanu. 

Preluată de pe internet: 
http://www.evz.ro/detalii/stiri/pict...li-898412.html)

continuarea în ediţia următoare

Ziarul ”Romanian Journal” publică, în foileton, cartea doctorului Napoleon Săvescu, ”Noi, dacii” care este volumul al doilea al tratatului 
”Noi nu suntem urmaşii Romei” şi care prezintă dovezi ale originii dacice a poporului român.

Autorul este preşedintele Societăţii Internaţionale ”Reînvierea Daciei” (Dacia Revival).
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Numele-bombă din dosarul Microsoft. 
Greii politicii din dosarul cu șpăgi 

de 60 de milioane de dolari

Programul „Sistem Educațional Informatizat” (SEI), în valoare de circa 200 de
milioane de dolari, aprobat în luna mai 2001 de Guvernul României condus de
Adrian Năstase, constituie motorul care a pus în acțiune caracatița spolierii buge-
tului de stat de sute de milioane de dolari. Pe lângă acest program, au apărut și
alte programe de informatizare căpușate de clienții transpartinici, care au tranzitat
guvernele Năstase, Tăriceanu, Boc și Ponta.
Pe lângă miniștri vizați de ancheta de până acum a DNA, în acest dosar penal
mai sunt implicaţi și premierul dintre 2001 şi 2004, Adrian Năstase, precum şi
Victor Ponta, Remus Truică ( șeful cancelariei ex-premierului Năstase), Dorin
Cocoș, Gheorghe Ștefan, Alexandru Bittner, Dinu Pescariu și multe alte persoane.
Între cei vizaţi de procurori sunt şi înalți funcționari de la mai toate ministerele.
Șpaga totală luată a fost estimată la circa 60 de milioane de dolari pentru pro-
gramul de informatizare a școlilor si pentru alte programe de informatizare, între
care și securizarea granițelor.
Caracatița din jurul fostului premier Adrian Năstase
În dosarul „Microsoft – Fujitsu Siemens Computers- SIVECO”, DNA a cerut
urmărirea penală pentru Ecaterina Andronescu, Dan Nica, Șerban Mihăilescu,
Mihai Tănăsescu, Adriana Țicău, Alexandru Athanasiu, Gabriel Sandu, Valerian
Vreme, Daniel Funeriu. Alte 70 de persoane mai sunt implicate precum Victor
Viorel Ponta ( acum premier, pe atunci șef al Corpului de control al premierului
Adrain Năstase), Dorin Cocoș ( fostul soț al Elenei Udrea), Alexandru Bittner (
apropiatul lui Adrian Năstase), Nicolae Dumitru (NIRO), Dinu Pescariu, Gheorghe
Ștefan, Khalil Abi Chanin, alte personaje, fiecare cu rolul său întru devalizarea
bugetului public. Dorin Cocoș ar fi beneficiat de 8-9 milioane de dolari, Gheorghe
Ștefan de circa 3 milioane de dolare, ca să dăm doar două exemple așa cum
apar în documentele DNA.
Contextul în care apare Victor Ponta în scandal
Potrivit unei declarații de martor, în 2004  “Claudiu Florică ( reprezentantul firmei
Fujitsu Siemens România-nn)  s-a întâlnit cu Victor Ponta care avea la acea
vreme funcţia de şef al Corpului de Control al premierului Adrian Năstase şi a
încercat să-l determine pe Victor Ponta să demareze o anchetă a Corpului de
Control  la sediul Ministerului Educaţiei şi prin această presiune să oblige practic,
firma Siveco să reintroducă firmele protejate de Claudiu Florică în cele două ex-
tensii de contract, una în valoare de 20 milioane de dolari şi cealaltă de 96 mil-
ioane de dolari, semnate în timpul guvernării PSD.
În schimbul acestei susţineri din partea lui Victor Ponta, Fujitsu Siemens Com-
puters a dotat sediul Tineretului Social Democrat cu calculatoare Fujitsu Siemens
în baza unei donaţii făcută prin partenerii Fujitsu Siemens Computers, de la acea
data”.
Claudiu Florică, sforarul
Potrivit documentelor DNA „În anul 2003, Claudiu Florică împreună cu Khalil Abi
Chanin – patronul firmei Romanel, importatorul exclusiv al produselor LG şi Nico-
lae Culacov – patronul Omnitech au început acţiunile de influenţare a factorilor
de decizie din Guvernul României  pentru a se încredinţa contractul privind închiri-
erea de licenţe Microsoft pentru Guvernul României şi instituţiile subordonate,
firmei FSC Austria, GesmbH.
REȚEAUA Bittner-Truică
Potrivit DNA, „Rolul Microsoft, deţinătorul legal al dreptului legal al dreptului de
utilizare a licenţelor, a fost de a livra bunul contractat. Pe de altă parte, certificatele
de acceptanţă emise de Microsoft au fost întocmite în fals de către Claudiu Florică
prin intermediul presiunilor pe care le-a pus asupra lui Ovidiu Artopolescu şi Florin
Pletea, angajaţi Microsoft, pentru a putea justifica în FSC necesitatea, livrarea şi
acceptarea serviciilor fictive din cadrul contractelor cu Profinet şi Colina. Practic,
certificatul de acceptanţă nu avea nici o valoare reală.
Din partea administraţiei publice centrale, a fost implicat în derularea acestui con-
tract, în 2004, următorii Adrian Năstase – prim ministru 2000 – 2004, Remus
Truică – şeful Cancelariei Primului Ministru, Şerban Mihăilescu, Eugen Bejinariu
– secretari generali ai Guvernului, Ion Moraru -  secretar de stat SGG, Nicolae
Teodorescu – director SGG, Doina Petrache – director financiar SGG., Daniela
Bolea – director IT SGG, George Chivu – angajat SGG, Dan Nica – ministru

MCTI, Diana Voicu – director MCTI, Adrian Ţicău – secretar de stat MCTI,  Mihai
Tănăsescu – ministru MFP  Enache Jiru – secretar de stat MFP, Paul Ichim –
secretar de stat MFP, Ştefan Nan – consilier ministru MFP, iar din partea firmelor
contractante Silviu Hotăran – director general al Microsoft România, Ovidiu Ar-
topolescu – director Microsoft România, Florin Pletea – angajat al Microsoft
România, Andreea Mihai – angajat Microsoft România, Viktor Malinowski – di-
rector FSC Austria, Markus Dekan – director general FSC Austria,  Heinz
Mazinger – director financiar  FSC Austria, Dragoş Nicolaescu – angajat FSC
România, Miruna Calapar – angajat FSC România, Heike Meier – director general
AVAL, Dana Drăgoi – director AVAL
În prima parte a anului 2004, Claudiu Florică a avut o întâlnire cu Alexandru Bit-
tner care în perioada respectivă controla în numele şi pentru Adrian Năstase
orice contract  de tehnică de calcul şi software cu Guvernul României şi minis-
terele sale, acestea solicitând un procent din respectivele contracte prin firmele
off-shore pe care le controla, ca plată pentru obţinerea semnăturilor la nivelul
primului – ministru, Adrian Năstase.
În urma întâlnirii lui  Claudiu Florică cu Alexandru Bittner sumele destinate  mitelor
au crescut şi ca urmare managementul FSC a fost condiţionat să semneze o
creştere a preţului contractului de servicii fictive cu Profinet de la 14 milioane
dolari la 15,5 milioane dolari, sumă plătită de FSC integral. Toate serviciile din
contractul FSC cu Profinet erau servicii fictive, contractul fiind folosit exclusiv
pentru justificare scoaterii din FSC a sumelor de bani necesare  plăţii mitelor
către persoanele implicate în decizia şi derularea contractului.”
Declaraţie martor
„La scurt timp după semnarea contractului dintre Guvernul României şi firma Fu-
jitsu Siemens Computers, m-am întâlnit ocazional cu Dragoş Stan şi Florică
Claudiu, care m-au invitat să sărbătorim împreună semnarea contractului la
Zurich.  Îmi amintesc că m-am deplasat la Zurich împreună cu Florică Claudiu.
Aici  i-am găsit pe Dragoş Stan şi un austriac pe nume Thomas. În prima seară
m-am întâlnit cu Florică Claudiu, Dragoş Stan, Thomas şi încă două persoane
din Fujitsu Siemens Computers al căror nume nu mi-l amintesc, la terasa hotelului
în care eram cazaţi.
În seara respectivă în timp ce ne aflam la terasă, în prezenţa lui Claudiu Florică,
Dragoş Stan  mi-a spus că există o rugăminte comună a lor şi a celor de la Fujitsu
Siemens Computers pentru a deschide o firmă de tip off-shore, în contul căreia
Fujitsu Siemens Computers să transfere anumite sume de bani. la acel moment
nu mi-a dat detalii cu privire la motivul pentru care intenţionau să transfere aceste
sume de bani în contul societăţii.”
Dosarul DNA este stufos și abundă de probe, iar dacă-ţi va urma cursul final ar
putea provoca un adevărat cutremur la vârful politicii româneşti. Bineînţeles, dacă
şi Parlamentul va încuviinţa urmărirea penală a miniştrilor implicați.

Fostul ministru al Comunicațiilor, Gabriel Sandu,
ar fi cerut 1,8 MILIOANE DE EURO mită

Potrivit unor surse judiciare, Boștină
a dat declarații amănunțite la DNA în
dosarul licențelor Microsoft. El ar fi
recunoscut neregulile din afacerea
Microsoft și a dat detalii despre dem-
nitarii implicați. Gabriel Sandu este
acuzat, printre altele, că “ar fi pretins
de la un avocat suma de 1.800.000
de euro pentru a asigura derularea în
continuare a contractului de licenţiere
Microsoft; ar fi pretins şi primit de la
o persoană, prin intermediar, suma

de 3.000.000 de euro, bani ce i-au fost viraţi într-o societate de tip off – shore”.
DNA cere ridicarea imunității foştilor MINIŞTRI anchetaţi în Dosarul Microsoft. În
prag de alegeri prezidenţiale, Parlamentul doreşte BLOCAREA cercetărilor
Potrivit unor surse judiciare citate de sursazilei.ro, avocatul de care vorbesc
procurorii este Doru Boștină. El a fost audiat într-un posibil conflict de interese în
acest caz.
Potrivit DNA, persoanele din Guvern, ministere şi din societăţile implicate în deru-
larea proiectului privind licenţele Microsoft pentru şcoli ar fi pretins 20 de milioane
de dolari din cele 54 de milioane achitate de Executiv în cadrul contractului. DNA
susţine că foştii miniştri Dan Nica, Şerban Mihăilescu, Ţicău Adriana, Alexandru
Athanasiu, Mihai Tănăsescu şi Sandu Gabriel "şi-au exercitat cu rea-credinţă
atribuţiile de serviciu, determinând încheierea contractului cadru de licenţiere din
15.04.2004 în condiţii oneroase pentru bugetul de stat, asigurând posibilitatea
deturnării unui discount de circa 47% acordat de Microsoft în considerarea Gu-
vernului României, şi implicit permiţând plata unor comisioane către persoanele
implicate".
Mită pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu
Totodată, anchetatorii au indicii că cei şase foşti miniştri au pretins şi primit sume
de bani pentru a-şi exercita în mod defectuos atribuţiile de serviciu şi pentru a-şi
exercita influenţa asupra altor persoane, pentru a fi favorizată firma Fujitsu
Siemens Computers la încheierea şi derularea contractului de licenţiere Microsoft.
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Exploziv: Victor Ponta şi Daciana Sârbu au comis
falsuri prin omisiune în declaraţiile de avere

Declaraţiile de avere ale soţilor Victor Ponta şi Daciana Sârbu sunt pline de omisiuni.
Cel puţin din 2012, ANI a închis ochii la gravele probleme ale declaraţiei de avere a lui
Victor Ponta. Ce riscă premierul şi soţia sa. I-a fost frică premierului să nu fie apelat,
„Ponta 7 case”?
Victor Ponta nu a ţinut cont de lege
Declaraţia de avere depusă de Victor Ponta, în calitate de candidat la Preşedinţie la
Biroul Electoral Central, dar şi ultima declaraţie de avere depusă la secretariatul general
al Guvernului în calitate de prim-ministru, precum şi cele de pe site-ul Camerei
Deputaţilor, nu respectă legislaţia României în domeniu. Concret, declaraţiile de avere
ale lui Victor Ponta NU CONŢIN şi drepturile/pasivele soţiei sale, Daciana Sârbu.
Orice declaraţie de avere are următorul preambul: „cunoscând prevederile art.326 din
Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind
falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia deţin
următoarele. (Prin familie, în sensul stabilit de legislaţia în domeniu, se înţelege
soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora – n.a.). Concret, o persoană care datorită
funcţiei este obligată să depună o declaraţie de avere, TREBUIE să treacă în document
atât bunurile mobile/imobile, activele/pasivele etc sale cât şi bunurile mobile/imobile, ac-
tivele/pasivele etc ale soţului sau soţiei şi ale copilului. Se trec în declaraţia de avere
bunurile mobile/imobile, activele/pasivele etc deţinute de fiecare dintre soţi atât înainte
de căsătorie, cât şi cele obţinute în timpul căsătoriei.
Declaraţii de avere total diferite
De „sus până jos”, declaraţiile de avere ale lui Victor Ponta şi ale Dacianei Sârbu (depusă
la BEC în calitate de candidată la europarlamentare) nu au NIMIC în comun. Câteva ex-
emple:
- Victor Ponta – 1 teren intravilan Gorj (dobândit în 2006)
- Daciana Sârbu – 1 teren intravilan Prahova, 1 teren forestier Dâmboviţa (dobândite în

2001 şi 2002)
- Victor Ponta – 3 apartamente în Bucureşti (1 în coproprietate cu Daciana Sârbu) –

(dobândite în 2012, respectiv, 2013) + 1 casă de locuit în Gorj (2008)
- Daciana Sârbu – 1 apartament în Bucureşti (2007) + 2 case de vacanţă în Prahova

(2001 şi 2010)
- Victor Ponta – 2 autoturisme (an fabricaţie 2010 şi 2012)
- Daciana Sârbu – 1 autoturism (an fabricaţie 2011)

Legal, declaraţiile de avere ale lui Victor Ponta ar fi trebuit să conţină TOT ce conţinea
declaraţia de avere a Dacianei Sârbu, şi invers. Ambele declaraţii sunt, din punctul de
vedere al legii false. Este imposibil să credem că un prim-ministru (şi jurist de profesie,
aflat de 14 ani în prim-planul politicii) şi un europarlamentar aflat la al treilea mandat nu
cunosc prevederi elementare legate de declaraţiile de avere. Nici Victor Ponta şi nici
Daciana Sârbu nu pot invoca faptul că unele (puţine însă) bunuri, active finaciare etc
sunt anterioare căsătoriei dintre ei. Legea este clară: tot ce are unul, indiferent de pe-
rioada dobândirii, trebuie să apară şi la celălalt, dacă amândoi fac parte din categoria
celor care sunt obligaţi să depună declaraţii de avere. Dar, atenţie, Victor Ponta şi Da-
ciana Sârbu s-au căsătorit civil în vara anului 2007. Nici măcar lucrurile din perioada
mariajului nu apar în ambele declaraţii de avere. Şi în situaţia în care Daciana Sârbu nu
ar fi fost europarlamentară şi să presupunem că ar fi fost casnică, ea nu ar fi trebuit să
depună declaraţie de avere, dar Victor Ponta era obligat să treacă în declaraţia sa de
avere tot ce avea şi Daciana Sârbu.
De ce amândoi au eludat legea? Să-i fi fost teamă lui Victor Ponta că ar fi putut fi încon-
deiat ca adversarii lui, cu apelativul „Ponta 7 case”?
Ce riscă Victor Ponta şi Daciana Sârbu

Art. 326: Falsul în declaraţii
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute
în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Dar ca să se ajungă aici trebuie întâi ca ANI să întocmească un raport de evaluare, după
care să sesizeze Parchetul privind infracţiunea de fals în declaraţii. Dar până atunci,
şeful ANI, Horia Georgescu trebuie să răspundă public pentru faptul că a închis ochii în
ceea ce priveşte declaraţiile de avere ale soţilor Victor Ponta şi Daciana Sârbu. Şi ANI
a avut suficient timp să facă verificările de rigoare, pentru că declaraţiile lui Victor Ponta
sunt false încă din 2012.
Cum arată două declaraţii de avere corecte pentru un soţ/soţie
Pentru a vă face o idee de cum trebuia să arate declaraţia de avere a lui Victor Ponta şi
evident şi a soţiei lui, vă prezentăm declaraţiile de avere ale deputaţilor PSD, Miron
Mitrea şi Manuela Mitrea. Ambele sunt identice, pentru că ei sunt soţ şi soţie. Miron şi
Manuela Mitrea s-au căsătorit în 2001, dar atenţie, apar unele bunuri (metale preţioase,
bijuterii) care au început să fie dobândite şi cu 30 de ani în urmă. Aşa trebuia să arate
şi declaraţia de avere a lui Victor Ponta, să fie la fel cu cea a soţiei sale. Şi invers.  
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Premierul Victor Ponta a implinit 42 de ani
si candideaza pentru prima data la presed-
intie, din partea celui mai mare partid din
Romania, PSD. Are sustinerea UNPR si a
Partidului Conservator, formatiuni aflate la
guvernare.

Klaus-Werner Iohannis (Alianţa Creştin-
Libe ra lă PNL-PDL) are 55 de ani. A fost
primarul Sibiului din anul 2000 şi candidează
la funcţia supremă în stat după ce fostul
lider al PNL, Crin Antonescu, a re nun ţat la
candidatură.

Elena Udrea (Partidul Mişcarea Populară)
are 41 de ani, fiind cel mai tânăr candidat
la Preşedinţie. A fost ministru al Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cabinetul condus
de Emil Boc. A demisionat din PDL după
alegerea lui Vasile Blaga în funcţia de
preşedinte al partidului şi a devenit lider
PMP.

Monica Luisa Macovei are 55 de ani şi
candidează independent. A fost ministru al
Justiţiei şi a demisionat din PDL pentru a
candida la alegerile prezi den ţiale.

Călin Popescu Tăriceanu are 62 de ani
şi a fost premier al României. În prezent
este preşedintele Senatului, iar la funcţia
supremă în stat candidează independent.

Teodor Meleşcanu are 73 de ani şi a fost
director al Serviciului de Informaţii Externe.
Fost ministru de Externe, Meleşcanu
candidează ca independent la func ţia de
preşedinte.

Dan Diaconescu (Partidul Poporului –
Dan Diaconescu) are 46 de ani, este ziarist,
prezentator, fondator al televiziunilor OTV
şi DDTV. În 2010 a format Partidul Poporu-
lui.

Kelemen Hunor (UDMR) are 47 de ani şi
este ministru al Culturii şi vicepremier în
cabinetul condus de Victor Ponta.

Szilagyi Zsolt (Partidului Popular Maghiar
din Transilvania) are 46 de ani. Din 2008,
de când a fost numit şeful de campanie al
candidatului Tokes Laszlo la alegerile eu-
roparlamentare din 2009, şi până în prezent
este şeful de cabinet al acestuia, la Brux-
elles.

Corneliu Vadim Tudor (PRM) are 65 de
ani şi candidează pentru a cincea oară la
alegerile prezidenţiale. În anul 2000 a ajuns
în turul doi al scrutinului, pe care l-a pierdut
în faţa lui Ion Iliescu.

William Brânză (Partidul Ecologist Român)
are 42 de ani şi este deputat.

Constantin Rotaru (Partidul Alternativa
Socialistă) are 59 de ani este om de
afaceri. A candidat la alegerile parlamentare
pentru Parlamentul European din 25 noiem-
brie 2007 şi în 2009 a candidat la Preşedinţia
României.

Mirel Mircea Amariţei (Partidul Prodemo)
este de profesie avocat şi este liderul par-
tidului Prodemo. Numele său apare în
dosarul privind insolvenţa Realitatea Media.
Amariţei este acuzat că, alături de Maricel
Păcuraru şi Sorin Ionuţ Barbu, a antedatat
contracte de cesiune, pentru a prejudicia
societatea.

Gheorghe Funar are 65 de ani şi
candidează independent la funcţia de
preşedinte. A fost primar al oraşului Cluj-
Napoca şi secretar general al Partidului
România Mare.

ALEGEREA PREȘEDINTELUI
ROMÂNIEI

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI
Art. 81 – Alegerea Preşedintelui
(1) Preşedintele României este ales prin

vot universal, egal, direct, secret şi liber
exprimat.

(2) Este declarat ales candidatul care a în-
trunit, în primul tur de scrutin, majori-
tatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în
listele electorale.

(3) În cazul în care nici unul dintre
candidaţi nu a întrunit această majori-
tate, se organizează al doilea tur de
scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi
în ordinea numărului de voturi obţinute
în primul tur. Este declarat ales candi-
datul care a obţinut cel mai mare număr
de voturi.

(4) Nici o persoană nu poate îndeplini
funcţia de Preşedinte al României decât
pentru cel mult două mandate. Acestea
pot fi şi succesive.

Candidaţii la alegerile prezidenţiale
Alegerile prezidenţiale din 2 noiembrie vor stabili cine va fi viitorul preşedinte al României. 14 candidaţi şi-au depus candidaturile 

la Biroul Electoral Central până la data limită prevăzută de lege, respectiv 23 septembrie, ora 24.00.
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Ordinea candidatilor
pe buletinele de vot

Biroul Electoral Central a tras marti la sorti ordinea pe

buletinul de vot a candidatilor la presedintie, primii patru

fiind, in aceasta ordine:

1. Kelemen Hunor
2. Klaus Iohannis
3. Dan Diaconescu
4. Victor Ponta.

Primul bol a cuprins reprezentantii partidelor parlamentare,

care vor avea avantajul de a fi in primele pozitii pe buletinul

de vot. Pe urmatoarele pozitii sunt:

5. William Branza
6. Elena Udrea
7. Mirel Mircea Amaritei
8. Teodor Melescanu
9. Gheorghe Funar
10. Zsolt Szilagy
11. Monica Macovei
12. Constantin Rotaru
13. Calin Popescu Tariceanu
14. Corneliu Vadim Tudor

In total, sunt 14 candidati la functia de presedinte al Ro-

maniei care vor intra in competitie in primul tur de scrutin,

pe 2 noiembrie.

In cazul in care niciun candidat nu obtine 50% plus 1 dintre

voturi, va urma un al doilea tur de scrutin, pe data de 16

noiembrie. 
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Mii de manifestanţi reclamă 
dreptul de a vota pentru

independenţă, în Catalonia
Mii de manifestanţi s-au adunat marţi seara la Barcelona
şi în alte oraşe ale Cataloniei, scandând "independenţă"
şi "vom vota", pentru a reclama dreptul de a organiza un
referendum proindependenţă în regiune, în pofida
suspendării acestuia de către justiţie.
Separatiştii au convocat aceste reuniuni în faţa primăriilor
tuturor localităţilor Cataloniei, a doua zi după suspendarea,
de către Tribunalul constituţional spaniol, a consultării con-
vocate pentru data de 9 noiembrie de către preşedintele
naţionalist catalan, Artur Mas.
La Barcelona, pe o ploaie torenţială, mii de persoane
îmbrăcate în galben şi purtând drapelul separatist - este-
lada - s-au adunat în Piaţa Sant Jaume, în centrul istoric
al oraşului, unde se află Palatul Generalitat - Guvernul
catalan - şi primăria.
"Nu ascultă, nu se uită şi nici măcar nu încearcă să
înţeleagă de ce atâţia oameni cer să poată vota", a de-
clarat Montserrat Benet, o profesoară de engleză în vârstă
de 51 de ani. "Nicio lege nu va putea să oprească
aceasta", a continuat ea.
Răspunzând convocării, sâmbătă, a unui referendum
privind independenţa Cataloniei, Guvernul conservator
spaniol, care se opune cu fermitate acestei consultări, a
sesizat luni Tribunalul constituţional care, ulterior, a sus-
pendat iniţiativa catalană.
Marţi, Guvernul catalan a dat asigurări că va continua pe
aceeaşi cale chiar dacă, confruntat cu obstacole legale, a
anunţat suspendarea campaniei electorale instituţionale.
"Nici ploaia, nici zăpada, niciun tribunal nu ne va opri. Pe
9 noiembrie, vom vota şi vom câştiga", le-a promis
manifestanţilor Carme Forcadell, preşedinta Adunării
Naţionale Catalane (ANC), un puternic lobby
proindependenţă care a convocat aceste reuniuni
împreună cu o altă organizaţie, Omnium.
Potrivit unor imagini difuzate de presa catalană, pieţele din
faţa primăriilor mai multor oraşe catalane, precum Girona,
Terrassa ori Tarragona, s-au umplut cu manifestanţi.

Peste 3.000 de imigranţi şi-au
pierdut viaţa în Mediterana în 2014

Un număr record de imigranţi ilegali, peste 3.000, şi-au
pierdut viaţa în Marea Mediterană începând din ianuarie,
adică dublu faţă de vârful atins în 2011, anul Primăverii
Arabe, a anunţat luni Organizaţia Internaţională pentru
Migraţie (OIM), relatează AFP.
De 20 de ani, traversarea Mării Mediterane reprezintă cel
mai periculos periplu pentru imigranţii clandestini. De la în-
ceputul anului, OIM a înregistrat moartea a 4.077 de
imigranţi ilegali în lume, dintre care o treime - 3.072 - în
Marea Mediterană.
Pentru Marea Mediterană, "2014 este cel mai negru an",
devansând vârful atins în 2011, atunci când 1.500 de de-
cese au fost înregistrate (fiind luate în calcul primele nouă
luni ale anului).
Majoritatea imigranţilor care au murit la porţile Europei -
înecaţi, asfixiaţi, înfometaţi sau îngheţaţi - erau originari
din Africa şi din Orientul Mijlociu, potrivit statisticilor publi-
cate de OIM, o organizaţie internaţională cu sediul la
Geneva care numără 156 de state membre.
"În urmă cu un an, lumea urmărea cu groază cum aproxi-
mativ 360 de imigranţi şi-au pierdut viaţa încercând să
înoate către coastele insulei italiene Lampedusa. Din ne-
fericire, oroarea nu pare să fi luat sfârşit. Până la 500 de
imigranţi au murit în largul Maltei cu câteva săptămâni
înainte de publicarea acestui raport", a declarat directorul
general al OIM, William Lacy Swing.
În total, cel puţin 40.000 de imigranţi au murit în lume în-
cepând din 2000 încercând să ajungă în Europa, în Statele
Unite, în Australia sau în alte ţări. Dar cifrele exacte sunt
mai mari deoarece numeroase decese s-au produs în
zone izolate şi nu au fost anunţate, potrivit OIM.
"De un an, creşterea numărului de morţi se explică mai
ales prin înmulţirea deceselor în Marea Mediterană",
explică OIM, recunoscând că nu înţelege prea bine
această tendinţă.
Aceasta "reflectă probabil o creştere spectaculoasă a
numărului de imigranţi care încearcă să ajungă în Europa.

Peste 112.000 de imigranţi ilegali au fost depistaţi de
autorităţile italiene în cursul primelor opt luni ale lui 2014,
de aproape trei ori mai mulţi decât în 2013", anunţă OIM.
Mulţi dintre aceşti imigranţi fug de conflicte, persecuţii şi
sărăcie.
Din anul 2000, peste 22.000 de imigranţi şi-au pierdut viaţa
în Marea Mediterană. În plus, din 1996, 1.790 de imigranţi
au decedat în timp ce traversau Sahara.
În alte regiuni ale lumii, peste 6.000 de imigranţi au murit
din 1998 traversând frontiera dintre Mexic şi Statele Unite.
De asemenea, aproximativ 1.500 de imigranţi şi-au pierdut
viaţa din 2000 încercând să ajungă în Australia.

Sclavie modernă, cu români, în
Marea Britanie - sunt trataţi ca vitele
Numarul persoanelor aduse si vandute in Marea Britanie
de retelele de trafic de persoane pentru a fi puse la munca
fortata a crescut cu o cincime in ultimul an.

Cele mai multe persoane traficate provin din Romania si
Polonia si sunt vandute si cu 200 de lire sterline.
Mii de persoane sunt tratate "ca vitele" de retelele de traf-
icanti care le tatueaza si le forteaza sa munceasca pentru
sume infime, scrie The Daily Mail.
Numarul victimelor aduse in marea Britanie este in
crestere, in conditiile in care traficantii observa cat de prof-
itabila este exploatarea persoanelor sarmane. Oamenii
sunt fortati sa se prostitueze, sa lucreze in fabricile de
droguri, la spalatorii de masini si in operatiuni false de
strangere de fonduri din usa in usa pentru activitati cari-
tabile.
Victimele sunt cumparate si vandute pentru 200 de lire
sterline si puse la munca sub amenintarea violentei. Multi
dintre cei exploatati sunt copii din Europa de Est, adusi in
tara pentru a cersi, in vreme ce traficantii lor le incaseaza
alocatiile generoase acordate in aceasta tara pentru copii.
Adultii sunt pacaliti sa vina aici sa munceasca, prin site-
uri de recrutare sau de intalniri romantice. Cand sosesc,
sunt fortati sa munceasca. Sunt si din ce in ce mai multe
victime dintre britanici, arata sursa citata.
Liam Vernon, de la National Crime Agency (NCA), spune
ca "este o infractiune insidioasa si complexa. Victimele
sunt fortate sa munceasca in case private, ferme, indus-
triile constructiilor si producatoare. In multe cazuri sunt
folosite amenintarile si violentele".
Oficialul spune ca traficantii isi tatueaza victimele cu nu-
mere si simboluri, pentru a-si marca "proprietatea".
Potrivit estimarilor, 2.744 de persoane au fost traficate anul
trecut, comparativ cu 2.255 in 2012. O cincime din acestea
sunt copii, majoritatea din Slovacia.
Victimele provin din 86 de tari, dar majoritatea sunt din Ro-
mania si Polonia.

Preţ exorbitant plătit de SUA 
împotriva Statului islamic

Eforturile armatei SUA pentru a stavili avansul gruparii ex-
tremiste Statul Islamic in Irak si Siria au costat pana acum
un miliard de dolari si vor ajunge la 2,4-3,8 miliarde de
dolari pe an daca operatiunile aeriene si terestre continua
in acest ritm, arata un grup de analiza.

O extindere a operatiunilor anti-Statul Islamic cu mai multe
misiuni aeriene si sporirea efectivelor pe teren ar putea
duce costurile pana la 13-22 de miliarde de dolari anual,
avertizeaza o analiza a grupului de analiza Center for
Strategic and Budgetary Assessments, scrie Reuters, citat
de arabianbusiness.com.
Razboiul Americii cu Statul Islamic: Miscarile inteligente
ale lui Obama si dilemele lumii arabe
"Costurile viitoare depind, in mare masura de cat de mult
continua operatiunile, de nivelul operatiunilor aeriene si
daca sunt detasate forte terestre suplimentare fata de ceea
ce este deja prevazut", se arata in raportul acestei organi-
zatii non-partizane.
Secretarul Apararii, Chuck Hagel, a aratat, saptamana tre-
cuta, ca Pentagonul a cheltuit, in medie, 7-10 milioane de
dolari pe zi in operatiunile impotriva Statului Islamic. La 16
iunie, SUA au trimis echipe de specialisti care sa evalueze
situatia si sa consilieze Guvernul irakian pentru a face fata
avansului jihadistilor.
SUA au inceput loviturile aeriene impotriva Statului islamic
la 8 august in Irak si le-a extins la Siria in 22 septembrie.
Fortele coalitiei anti-Statul Islamic au efectuat 290 de bom-
bardamente aeriene in cele doua tari, din care SUA au
efectuat 265.
Avioanele americane efectueaza 60 de zboruri de re-
cunoastere pe zi si 1600 de soldati sunt detasati in Irak

Raport îngrijorator: 
Planeta a pierdut jumătate din
speciile sălbatice în 40 de ani

Pierderea de specii la nivel global este mai grava decat se
credea pana acum. Jumatate din speciile salbatice au fost
pierdute in ultimii 40 de ani, arata London Zoological So-
ciety (ZSL) in raportul Living Planet Index.

Raportul sugereaza ca populatiile s-au injumatatit in 40 de
ani. Noile cifre au cea mai mare acuratete de pana acum,
in urma introducerii unei noi metodologii de estimare, arata
BBC.
Raportul releva ca populatiile de mamifere, pasari, reptile,
amfibieni si pesti s-au redus, in medie, cu 52%. Populatiile
de specii de apa dulce s-au reduc cel mai mult, cu 76%.
Raportul releva ca oamenii taie copacii mai repede decat
pot creste acestia, pescuiesc mai mult decat se pot reface
bancurile de pesti, trag apa din rauri si izvoare mai repede
decat pot acestea sa fie reumplute de ploaie si emit mai
mult carbon decat pot absorbi oceanele si padurile.
In raport sunt catalogate si cele mai grav afectate zone de
pe glob: in Ghana, populatia de lei dintr-o singura rezer-
vatie a scazut cu 90% in 40 de ani; in Africa de Vest, de-
forestarea a restrans elefantii de padure la 6-7% din
teritoriul lor istoric; in Nepal, pierderea habitatului si vana-
toarea au redus numarul tigrilor de la 100.000 in urma cu
un secol la doar 3.000.
Raportul arata ca cea mai mare amenintare la adresa bio-
diversitatii o reprezinta impactul combinat al pierderii de
habitat cu degradarea produsa de consumul uman ne-
sustenabil. 
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Studentă româncă la Londra: “Dumnezeu a fost
ucis de Occident, VREAU SĂ MĂ ÎNTORC ACASĂ!”

Oscrisoare emoționantă a unei tinere studente plecată la studii în Marea Britanie.
Viziunea româncei noastre despre Occident: un loc fără identitate, cu tradiții

care se pierd încet-încet din cauza globalizării,  în care nimănui nu-i pasă ce
gândești sau ce dorești. 

“Sunt studentă în Londra la una dintre cele mai bune
universităţi europene. Sunt mândră că am reuşit să
ajung aici şi le voi fi recunoscătoare părinţilor mei pt
educaţie şi efortul material extraordinar pe care l-au
depus pentru a mă trimite la studii de calitate mereu.

Dar mă deranjează teribil întrebarea tuturor „Te
mai întorci?” Şi uimirea clară la auzul unui ferm „da”.
Acest DA nu era atât de ferm înainte de a mă muta în
Londra. Înainte era un „mi-aş dori, dacă voi avea
unde să mă întorc mă voi întoarce”.

Suntem o generaţie crescută într-o scârbă pentru
patrie, am crescut cu Badea care înjura tara mereu,
am crescut fiind educaţi să admirăm valorile occidentale
„superioare” şi „ideale”.

Credem că politica, cultura şi educaţia cât mai
internaţională este foarte benefică, credem în globalizare, suntem de acord câteodată
că România e frumoasă dar păcat că e locuită şi parcă tot mai bine e în Londra… 
Români scumpi, cât putem să ne înşelăm…

Ce este Occidentul….?
Un loc care nu mai are identitate, globalizarea îi distruge încet încet toate

tradiţiile. Crăciunul şi Paştele precum şi alte tradiţii străvechi sunt doar un prilej de
marketing, aici nu există nici un pic de profunzime, relaţiile dintre oameni sunt pur
profesionale, prietenia, iubirea sunt toate o afacere, tot ce facem e pentrut CV şi
când vrem să ne căsătorim găsim noi pe perfectmatch.com ceva nu?

Nimănui nu îi pasă ce gândeşti, ce simţi ce îţi doreşti.
Puţini mai ştiu să iubească, feminismul distruge relaţiile bărbat femeie tot mai

mult, gender role este considerat învăţat aşa că nu mai învăţăm copiii de mici să se
comporte ca băietei sau fetiţe ci îi lăsăm pe ei să îşi aleagă ce sex vor să aibă,
ajungându-se la un nr imens de homosexuali creaţi de societate, Dumnezeu a fost
ucis de Occident.

De ce oare admiram atât de mult haosul Europei vestice?
Noi avem oameni, noi ştim să trăim, noi râdem că fugim cu naşu de acasă o

săptămână în munţi cu corturile.
Noi ne salutăm cu „Doamne ajută!”
Noi avem un pământ binecuvântat de oasele şi sângele atâtor martiri… 
De ce s-au sacrificat atâţia români pt viitorul nostru şi noi fugim ca vitele în Oc-

cident?
De ce acceptăm ca Securiştii comunişti să ne conducă în continuare prin

politică şi educaţie?
De ce acceptăm ideile occidentale cu braţele deschise?
De ce acceptăm ca bărbaţii noştri să fie carne de tun pt NATO dar nu suntem în

stare să ne recuperăm Moldova de peste Prut după atâţia ani de la căderea comu-
nismului?

De ce acceptăm ca în continuare memoria luptătorilor anticomunişti să fie
călcată în picioare şi la 22 de ani de la aparenta schimbare a regimului încă nu le
sunt recunoscute meritele?

De ce eşti drogată scumpa Românie cu iluzii occidentale?
În Occident unde pleacă bieţii romani să facă o pâine, germanii, francezii,

englezii îi tratează ca pe nişte sclavi, fiind roman eşti privit ca o subrasa, în Anglia un
non-european are mai multe drepturi şi privilegii doar datorită faptului că a trăit sub
dominaţia imperiului pt decenii…

Şi noi românii care avem o ţară superbă, un pământ fertil, plin de zăcăminte,
Roşia Montană, Delta, Carpaţii, Dunărea, Marea Neagră stăm să cerşim şi să ne
umilim pt o pâine prin Anglia, Italia şi Spania….

Îmi plânge inima când văd cum sunt trataţi pe pământ străin când acasă la ei
puteau mânca din belşug, dacă nu ar fi fost lăcomia hoţilor de la putere… care au
vândut țara pe nimic.

VREAU SĂ MĂ ÎNTORC ÎN ROMÂNIA cu toate că nu voi avea niciodată banii
pe care i-aş avea lucrând aici. Dar cum spunea tatăl lui Nicolae Steinhardt: vei avea
zile frumoase dar nopţile îţi vor fi îngrozitoare.

Omul nu are numai trup de hrănit, mai e şi sufletul. Şi mai distrugătoare este setea
şi foamea sufletului îndepărtat de pământ şi de neam decât foamea trupească…

Aşa că români, plecaţi, plecaţi la studii, plecaţi ca să vedeţi în ce hal a ajuns
occidentul liberal, plecaţi şi învăţaţi să vă iubiţi ţară şi realizaţi ce frumuseţe aţi lăsat
în urmă.

Şi apoi ne vom întoarce cu toţii, valuri valuri, cu şi mai multă forţă şi dorinţa de
schimbare, şi după 68 de ani de asuprire, România va fi a românilor din nou!”

Cristiana Maria Mărcuș

Un muncitor român din Dublin a returnat 
3.000 de euro găsiți într-un container

Un român care lucrează la un centru de reciclare a
gunoiului din Dublin, a găsit aproximativ 3.000 de euro
într-un container şi i-a predat imediat şefului său,
relatează Irish Independent.
Banii aparţineau unei femei al cărei tată decedase recent.
Ea închiriase containerul pentru a face curat în casa
tatălui ei din Dublin, dar nu şi-a dat seama că a aruncat
ascunzătoarea cu bani a acestuia.

„Când m-au contactat oamenii de la Panda nu îmi venea să cred că au găsit banii şi au
avut onestitatea de a mă suna. Sunt foarte impresionată de companie, s-a comportat
corect. O să le spun tuturor despre onestitatea lor", a afirmat femeia.
Purtătorul de cuvânt al companiei l-a lăudat pe Radu Hajdu (30 de ani), pe care l-a calificat
drept "un tip muncitor şi cinsti".

Trei degete românești 
pe bordul celui mai nou model Jaguar

Românca Claudia Florentina va personaliza interiorul celui mai nou Jaguar, autoturism
care va fi prezentat la salonul de gen de la Geneva.

Tânăra artista - care a lansat colecții de bijuterii și care a lansat un album de fotografii
suprapuse "Old Town Bucharest" - a primit oferta de a personaliza bordul și scaunul
șoferului al bolidului Jaguar F-Type Coupe. Automobilul va fi prezentat în această toamnă,
la salonul de la Geneva (Elveția), cel mai important eveniment auto din Europa. Stilul unic
al romancei i-a cucerit și pe critici elvețieni de artă, iar datorita acestui fapt i s-a facut
această propunere.  Semnatura artistei vizuale va purta numele de "Cele trei degete", și
vor fi înserate ca o cusatura atât pe bord cât și pe scaunul destinat șoferului.

30 de copii români, salvaţi după cea mai amplă
operaţiune a Europol

Operaţiunea "Arhimede" a Europol s-a desfăşurat în perioada 14-23 septembrie
Autorităţile din mai multe state europene au arestat peste 1.000 de persoane, în cadrul
unei operaţiuni care a durat nouă zile şi care este considerată de Europol drept “cea mai
amplă operaţiune împotriva crimei organizate care a avut loc vreodată în Europa”, anunţă
Associated Press. 30 de copii români au fost salvaţi astfel din mâinile traficanţilor.
Directorul Europol, Rob Wainwright, le-a spus reporterilor că operaţiunea, denumită
“Arhimede”, a vizat o gamă largă de infracţiuni, de la trafic de droguri, imigratie ilegală,
fraudă fiscala, contrafacere, până la tâlhărie şi trafic de carne vie.
Operaţiunea a dus la arestarea a 1.027 de persoane şi la salvarea a 30 de copii din Româ-
nia, care urmau să cadă victime traficului de carne vie. Au fost capturate cantităţi mari de
cocaină şi heroină. La operaţiune au participat structuri operative din 34 de ţări. Pe lângă
statele europene, au participat Columbia, Australia, SUA.
Rob Wainwright spune că “operaţiunea a fost o lovitură semnificativă infrastructurii crim-
inale din Europa”.

AUSTRALIA: Bătrân român, judecat după ce l-a
împuşcat pe administratorul blocului 

Ilie Istudor, în vârstă de 86 de ani, este acuzat că l-a împuşcat cu intenţia de a-l ucide pe
Stephen Smith, în vârstă de 66 de ani, în timpul unei şedinţe de conducere a blocului. Is-
tudor şi Smith ar fi reluat o dispută mai veche privind managementul blocului, când ad-
ministratorul a fost împuşcat în gât, informează Medaifax.
În timpul unei pauze la şedinţa generală anuală, Istudor a luat arma şi l-a împuşcat pe
Smith în faţa vecinilor îngroziţi. Cei doi bărbaţi au căzut apoi pe scări, românul suferind o
fractură la craniu. Istudor, care se află în închisoare de cinci luni, a cerut să fie eliberat pe
cauţiune pentru a fi tratat de medicul său. Procurorul s-a opus însă, apreciind că este un
pericol pentru comunitate.
Procurorul Daryl Gunter a precizat că Istudor "nu este un începător cu armele. El s-a
antrenat în armata română". "El le-a spus poliţiştilor că poate împuşca o monedă de 20
de cenţi de pe un gard de la o sută de metri distanţă. Deci iată un bărbat furios, înarmat
şi capabil să-şi ducă la îndeplinire ameninţările", a adăugat acesta.
În plus, când poliţia i-a percheziţionat apartamentul, a găsit un bilet scris de român în care
acesta ameninţa că îl va ucide pe Smith şi apoi se va sinucide.
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ANIVERSARE - BUCUREŞTI  555

Proiecţii multimedia pe Palatul
Parlamentului, într-un 

spectacol unic în Europa, 
de ziua Capitalei 

Ziua Capitalei a fost sărbătorită sâmbătă şi prin proiecţii
multimedia pe palatul parlamentului, în cadrul spectacolu-
lui "iMapp Bucharest 555", considerat de organizatori unic
în Europa, care a fost precedat de un concert-maraton cu
hit-uri şi artişti din toate generaţiile începând cu anii '60.
de ziua capitalei
Zilele Bucureştiului, organizate la 555 de ani de la prima
atestare documentară a Capitalei, au  avut un program
bogat duminică.
De la ora 20.00, în piaţa Constituţiei a avut loc concertul
"rEvoluţia Muzicii Uşoare Româneşti", care a readus pe
scenă generaţii diferite de artişti, care au nterpretat melodii
româneşti de succes, lansate acum câteva decenii, dar şi
hit-uri noi. pe scenă au urcat Corina Chiriac, Mirabela
Dauer, Monica Anghel, Cristi Minculescu, Horia Mocu -
lescu, Loredana, Delia, Marius Moga, Smiley, What’s Up,
Adda, Ştefan Bănică, BUg Mafia şi mulţi alţii, iar publicul
a fost invitat să cânte, odată cu artiştii, "De-ai fi tu salcie la
mal", "Strada Speranţei", "Bună seara, iubite", "Trurli,
trurli", "Frumoasa mea", "Mă întorc la tine, mare albastră",
"Lalele, lalele", "Acasă" şi "pe barba mea".
La ora 23.00 a începit "iMapp Bucharest 555", alcătuit din
cinci show-uri a câte cinci minute şi 55 de secunde, "pe
cea mai impresionantă suprafaţă pe care o poate oferi o
clădire, unicitatea evenimentului constând în alegerea
faţadei Casei poporului (a doua cea mai mare clădire
administrativă din lume după clădirea pentagonului) ca
ecran pe care au fost proiectate lucrările artiştilor".
Deşi faţada palatului parlamentului a mai fost folosită pen-
tru proiecţii, este prima dată când a fost încorporată într-
un proiect de video-mapping, care a presupus o imagine
3D complexă, animată prin forme şi culori pe suprafaţa
clădirii, folosind fiecare element arhitectonic pentru a per-
sonaliza şi reinterpreta aria gigantică a construcţiei, de
aproximativ 20.000 de metri pătraţi.
Astfel, timp de 30 de minute, proiecţii inedite create de
artişti din Europa au transformat "relieful" clădirii în protag-
onistul unui spectacol dinamic de sunet, culoare şi lumină.
Spectacolele 3D video-mapping au devenit cunoscute şi
s-au bucurat de aprecierea publicului datorită tehnologiei
folosite, iluziilor optice create, suprafeţelor diverse utilizate,
precum şi a modului în care muzica este integrată în
efectele vizuale realizate.
Bucureştiul se alătură, în acest fel, altor oraşe mari din Eu-
ropa, geneva, Moscova şi Berlinul fiind doar câteva dintre
care organizează festivaluri de 3D video-mapping -
fenomen care a luat amploare în ultimii ani. În 2012, în
Sevilla, peste 500.000 de spectatori au asistat la un
specatcol dedicat Crăciunului proiectat pe sediul primăriei.
Organizatorii precizează că selecţia echipelor de artişti a
fost făcută în urma unui concurs desfăşurat pe site-ul ofi-
cial al evenimentului, la care au participat echipe de artişti
din întreaga lume. Dintre participanţi, au fost selecţionate
cinci echipe cu un portofoliu deosebit, cărora li s-a oferit
posibilitatea de a-şi transforma ideile şi viziunea în reali-
tate, printr-un show de excepţie.
Tot sâmbătă, în parcul Cişmigiu a continuat Târgul
Bucureştiului, în cadrul căruia a avut loc parada cos-
tumelor de epocă, urmată de un spectacol de magie şi de
"Bataia cu Flori".
La Zilele Bucureştiului participă şi Centrul Cultural
"palatele Brâncoveneşti" din Mogoşoaia, cu evenimente
la care sunt invitaţi copii din şcolile bucureştene şi centre
de plasament, care participă la ateliere de creaţie, susţi -
nute de artişti plastici. Curtea palatului este decorată cu o
pictură 3D supradimensionată care înfaţişează imagini din
trecutul Bucureştiului, din prezent şi o proiecţie a Capitalei
în viitor.

LA MULȚI ANI, IUBITE BUCUREȘTI!LA MULȚI ANI, IUBITE BUCUREȘTI!
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EVENIMENTE COMUNITARE

VINEREA SEARA, LA RESTAURANTUL
BUCHAREST

MUZICĂ, DANS ȘI PREPARATE CULINARE ROMÂNEȘTI
JOCURI ȘI CONCURSURI DISTRACTIVE DOTATE CU PREMII

3 octombrie:
SEARA MAGHIARILOR

Sunt așteptați maghiarii din Ungaria
și România. Orchestră și interpreți din Ungaria

10 octombrie:
SEARĂ ROMÂNEASCĂ

17 octombrie:
BALUL VÂNĂTORILOR ȘI PESCARILOR

Se va premia cea mai interesantă, autentică și credibilă povestire
vânătorească sau pescărească

24 octombrie:
ANIVERSAREA 25 ANI ROMANIAN VOICE

31 octombrie:
Halloween şi Seara Burlacilor

43-45 40th Street, Sunnyside, NY43-45 40th Street, Sunnyside, NY(Queens Blvd & 40th Street)
Tel. 718 389-2300718 389-2300 sau (646) 744 - 6068(646) 744 - 6068
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COMEMORARE

CORNELIU COPOSU, UN EROU AL ROMÂNIEI
(1914 – 1995)

La împlinirea unui secol de la nașterea lui Corneliu Coposu, luptător neobosit pentru
democrație și libertate în România, Institutul Cultural Român din New York (ICRNY) a or-
ganizat o seară omagială de evocare a personalității luminoase a marelui om politic român.
Evenimentul, care a avut loc vineri, 26 septembrie a.c., în Sala Auditorium a ICRNY, a fost re-
alizat în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului
Românesc (IICCMER) și cu Fundația Română pentru Democrație (FRD). 

Printr-o amplă expoziție de documente și fotografii, prin cărți și CD-uri,  au fost prezen-
tate momente semnificative din viața acestui erou național, simbol al luptei împotriva co-
munismului, pentru libertate și democrație în țara noastră. 

Expoziția rămâne deschisă timp de șase săptămâni, urmând să fie itinerată apoi în
alte spații din New York și Washington DC, în luna octombrie.

Amplasat pe holul institutului, a putut fi admirat bustul lui Iuliu Maniu, realizat de sculp-
torul Antonovici.

În cadrul serii omagiale, au vorbit: Doina Uricariu, directorul ICRNY, Cosmin
Budeancă, director științific IICCMER, Cristina Ștefan de la FRD și Stephan Benedict din
partea comunității române din New York.

Corneliu Coposu s-a născut la 20 mai 1914. Cariera sa politică a început în 1937, când a
fost numit secretar personal al președintelui Partidului Național Țărănesc, Iuliu Maniu, devenind
ulterior  secretar politic al acestuia. Începând din 1945, a ocupat funcția de președinte al filialei
PNȚ Sălaj și secretar de stat în primul guvern democratic de după înlăturarea lui Ion Antonescu.
În 1947 a fost arestat împreună cu întreaga conducere a PNȚ. Până în 1956 a fost ținut în
arest preventiv, apoi i s-a înscenat un proces pentru ”înaltă trădare a clasei muncitoare” și
pentru ”crimă contra reformelor sociale”. A fost condamnat la muncă silnică pe viață, a fost
aruncat în închisori cu regim sever de izolare, în întuneric, până la pierderea temporară a vederii
și auzului, sub tortură și înfometare unde a stat 17 ani și jumătate. După 1989, poziția sa fermă
și principiile sale democratice au devenit un reper pentru cei care doreau o societate
democratică reală în România.  A fost denigrat de mass-media de stânga, dar a rămas demn
până în ultima clipă a vieții. În 1995, când a trecut în lumea drepților, Corneliu Coposu a fost
însoțit pe ultimul drum de peste o sută de mii de oameni care l-au înțeles și i-au apreciat viața
și activitatea de luptător neobosit pentru democrație și dreptate. 

Pe plan internațional, Corneliu Coposu a fost apreciat și onorat cu titluri și medalii.
Viața sa este un exemplu strălucit al luptei continue pentru democrație și pentru mai binele
compatrioților săi.

Seara omagială de la ICRNY s-a încheiat cu proiecția unui film despre Corneliu Co-
posu,  din ciclul ”Memorialul durerii”, realizat de Lucia Hossu Longin.

Este regretabil că la acest eveniment deosebit de important pentru istoria șării noastre
nu au participat ulți români. Îi invităm să meargă la ICRNY și să vadă expoziția despre
martirul neamului nostru, Corneliu Coposu.
Felicitări organizatorilor pentru această minunată lecție de istorie și de demnitate.

Prof. Mariana Terra

Cosmin Budeancă, Doina Uricariu, Stephan Benedict, Cristina Ștefan

Valeriu Moldoveanu, Stephan Benedict, Mariana Terra, Nicolae Popa
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Cel mai dureros lucru este să te pierzi pe tine, ca persoană, atunci când iubești

pe cineva prea mult. Şi să uiți că şi tu eşti special.

ZONELE-MINUNE
Exista zone in România unde, inexplicabil pentru omul de rand, turistii simt o stare de

bine, liniste si echilibru, unde plantele cresc miraculos si clima este echilibrata.
Sunt locuri cu o incarcatura energetica extraordinara, locuri in care pamantul "pulseaza".
Cercetatorii le-au studiat ani la rand si au scris tratate peste tratate, ajungand la
concluzia ca Romania beneficiaza de unul dintre cele mai puternice scuturi energetice
de pe planeta.
Stramosii nostri cunosteau toate punctele energetice de mare putere ale Romaniei si le
insemnasera cu megaliti si altare ciclopice, dedicandu-le zeilor primordiali. Cercetatorul
Gheorghe Serbana si un fost ofiter in unitatea de extrasenzoriali ai generalului Ilie
Ceausescu ne ajuta sa construim aceasta harta energetica a Romaniei.
Cum se formeaza energiile
Din punct de vedere bioenergetic, Pamantul este o formatiune cu linii geoenergetice care
se intretaie, se leaga in noduri si se modifica sub influenta proceselor geofizice si cos-
mice.
Aceste linii de putere ating forta maxima in anumite zone, care emit radiatii numite
"curenti de inteligenta".
Locurile in care "biocurentii inteligenti" ai Terrei se intalnesc cu emisiile energetice
cosmice de aceeasi valoare sunt considerate puncte privilegiate sau "puncte de dragoste"
si sunt marcate, in general, de megaliti.
Deloc intamplator, in acele zone a existat ocultata civilizatie a uriasilor si, mai tarziu, au
aparut nucleele civilizatiei oamenilor, care au construit temple, schituri, biserici, manastiri,
aparand aceste locuri divine.
Asa cum constatase regretatul bioenergoterapeut Dan Seracu, deasupra Romaniei se
intinde una dintre cele mai puternice "umbrele" protectoare de pe intreaga planeta.
Ce invatau paranormalii generalului Ilie Ceausescu
Unul dintre ofiterii "paranormali" ai generalului Ilie Ceausescu a precizat ca intregul lor
antrenament urmarea sa le amplifice aptitudinile extrasenzoriale. Iar pentru asta erau
dusi in anumite centre energetice. Din punct de vedere al randamentului extrasenzorial,
aceste centre sunt: 
COZIA - FRUNTI - NEGOIU, GHITU - NEGOIU, IEZER - NEGOIU, denumit si TRICORNUL
DACIC.
Acesta este cel mai activ si cel mai anihilant pentru multitudinea centrelor de negativare. 
Urmeaza NEHOIASU - PENTELEU, GORU - LACAUTI; PETROSANI - TISMANA; ABRUD
- CAMPENI; INA - CALIMANI; BARGAU - GIUMALAU; TOROIAGA - ROTUNDA;
GRINTIESU - RARAU; SLANIC MOLDOVA; SOVEJA - LA GROTE(!). 
In acest ultim punct ajungeau ofiterii care trecusera la un stadiu superior al cursurilor de
perceptie extrasenzoriala.
Triunghiul divin Omu - Babele - Sfinxul

In România , cel mai cunoscut triunghi energetic este Omu - Babele - Sfinxul, de o putere
incalculabila. In jurul acestuia apar, la anumite intervale, conuri de lumina alb-laptoasa,
care se rotesc ca un vortex de nori, amplificand perceptia extrasenzoriala.
Tot atunci se inregistreaza semnale radio venite dinspre interiorul muntelui. Un alt loc
geoenergetic este Polovragi, Targu Jiu, cu a sa "pestera fara capat", unde se crede ca
Zamolxis ii invata pe vracii daci tehnici de tamaduire a sufletului si trupului (poli-vraci).
Bioenergoterapeutii de azi spun ca Polovragiul este cea mai buna zona pentru tonifierea
generala a organismului. Sarmizegetusa era un adevarat panteon al cunoasterii spirituale.
Acolo, pe un platou aproape inaccesibil, imprejmuit pe trei parti de prapastii adanci, se
afla un altar megalitic pe care sunt inscriptii intr-o limba nedescifrata. Pentru
bioenergoterapeuti, Sarmizegetusa este o zona ce activeaza creativitatea si aptitudinile
pentru educatie.
Panteonul de la Căscioarele
Cercetatorul Gheorghe Serbana indica o alta zona a "uriesilor", Panteonul de la
Cascioarele, o vatra primara a civilizatiei. "La Cascioarele a inceput Istoria, care se trage
de la Istru!", spune Gheorghe Serbana. "Aici a existat o minunata civilizatie a zeilor tatani
ai omenirii. Aici au fost gasite necropole de uriesi si pietre cu inscriptii ciudate, cu linii ce
parca delimiteaza zone numai de stravechi stiute.
Cu aparatura moderna se poate constata o zona geoenergetica deosebita si o acustica
nemaipomenita. Cine doarme noaptea aici, in zona Panteonului de la Cascioarele, aude
clar si Soaptele oamenilor de pe malul celalalt al Baltii Izvorului Catalui".

Blestemul Rabinic
La inceputul celui de-al Doilea Război Mondial, cand soarta evreilor din Europa era
pecetluita, dar înca mai existau căi de salvare, cateva sute de evrei instariti au cumparat
un vapor in scopul de a-si duce familiile in America. Dar aveau nevoie de viza, asa ca s-
au adresat ambasadorului SUA de la Londra. Fiind un om corect dar naiv si necunoscator
al aranjamentelor secrete intre Londra si Washington, ambasadorul a refuzat acordarea
vizelor. Determinati sa-si salveze familiile de razboi, evreii au plecat la drum pe ocean
fara aprobarile necesare.

Cand ambasadorul SUA a aflat, s-a
grabit sa instiinteze guvernul american
ca se apropie de tarmul tarii o nava cu
emigranti ilegali.
Evreii care reusisera sa scape din
pericolele razboiului, s-au trezit la ca-
patul drumului in imposibilitatea de
cobora pe tarm. Lipsiti de noroc, au
tre buit sa se reîntoarca in Europa.
Cand s-a aflat aceasta, rabinul Londrei
s-a dus la ambasadorul SUA in Londra
si i-a spus:
-Stimate domn ambasador, faptele tale
sunt nedemne nu numai functiei pe
care o ai, ci si ca om. De acum inainte,

din cauza ca din vina ta s-a petrecut aceasta crima, tu si toti urmasii tai sunt blestemati!
Ambasadorul se numea Joseph Patrick Kennedy, iar despre blestemul familiei Kennedy
cred ca toata lumea a auzit.

Bohdan cel Blestemat
In centrul orasului Kiev din Ukraina, se inalta statuia in memoria conducatorului national
atotputernic Bogdan Hmelniţchi (Khmelnytsky). Este infatisat calare pe calul sau frumos,
cu mana dreapta tinand sceptrul, simbol al puterii invincibile a Ukrainei.

Hmelniţchi (1595-1657) fost hatman litua nian/polonez,
crestinat si aliat cu cazacii) este mandria ukrainilor si
toti vizitatorii se minuneaza de frumusetea statuii
ma re lui conducator. Dar putini stiu ca el era antisemit
salbatic, care are la activ multe pogromuri si incendieri
de asezari pasnice de evrei. Nu au fost crutati nici
copiii, nici femeile. Acestea sunt dovedite istoric.
Multa cruzime si amar. Bogdan Hmelniţchi cel bles -
te mat pe pamantul Ukrainei, dar intr-una dintre
asezarile in care mercenarii lui cazaceau dezlantuit
focurile iadului, au omorat, au siluit, au jefuit, au fost
stransi tineri si tinere in sinagoga asezarii si i-au dat
foc cu oamenii inauntru.
Din asezare a ramas numai numele. Bogdan a murit
din accident cerebral, a fost inmormantat in Subotiv.

In biserica ancestrala alaturi de fiul sau Tymish. Bogdan a avut numai un fiu, fara alti
urmasi. Un nobil polonez cucereste Subotiv si ordona deshumarea si dezonorarea lui
Bogdan si a fiului sau Tymish, asa ca nu au ramas urmele lor pamantesti nicaieri.
Dar dupa sute de ani a venit si pedeapsa adevarata, caci asezarea se numea Cernobil,
iar centrala atomica nr 4 a fost construita exact pe locul fostului templu.

A patra poveste - BLESTEMUL BRANCOVENILOR

Spitalul Brâncovenesc nu ar fi existat fără însufleţirea nobilă a Saftei Brâncoveanu, soţia
Banului Grigore Basarab Brâncoveanu, care a dorit ca instituţia să fie operă de binefacere. 
Însă după 150 de ani de istorie, spitalul situat în centrul istoric al Bucureştiului a fost
dărâmat, căci nu era inclus în planurile urbanistice ale lui Ceauşescu.
Dupa construirea spitalului, Safta Brâncoveanu a comandat o inscripţie în marmură pe
care a aşezat-o în bisericuţa din curtea spitalului. Inscripţia, care se află acum la Curtea
Veche, contine la final un blestem care cere Divinitatii "ca cel care se va atinge de
ctitorie, adica de spital, sa fie omorat de cei din neamul sau intr-o zi de sarbatoare"
Ceauşescu a daramat spitalul si biserica in 1984. A ramas doar inscriptia.
In 1989, Ceausescu a fost omorat de cei de un neam cu el chiar de Craciun. Inscriptia,
spune aşa: "Se face acest spital pentru săraci şi de moarte năpraznică în zi de Crăciun
să moară cel care se va atinge de acest spital".

Joseph P. şi John F. Kennedy
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O CINĂ ÎN ÎNTUNERIC
Alwyn Menezes

Vreau să vă împărtășesc o experiență minunată pe care am avut-o recent în Singapore.
Într-o seară de vineri am fost invitat la un eveniment organizat de MNC Vendor [o

firmă de recrutare de forță de muncă], cu scopul de a strânge fonduri pentru orbii aflați
într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Pentru că era vorba de vineri seara, primul
meu impuls a fost să nu mă duc, gândindu-mă că o să fie ceva plictisitor și ar fi mai bine
să-mi încep week-end-ul într-un mod mai relaxant. Dar, fiind singur și neștiind cum aș
putea să-mi omor timpul în Singapore, m-am decis să accept invitația și mi-am confirmat
online participarea, motivat fiind și de faptul că în invitație se menționa că este vorba de
o cină gratuită. De asemenea, m-am gândit la eveniment și ca la o oportunitate de a întâlni
câțiva oameni interesanți, cu care aș putea conversa.

Ajuns la fața locului, am remarcat că se adunaseră vreo 40 de persoane din diferite
domenii de afaceri, și chiar câțiva indieni, cu care am putut vorbi în limba mea despre
viața în Singapore și alte lucruri plăcute. Apoi a început evenimentul pentru care fuseserăm
invitați.
Pentru început, ni s-a arătat un film despre centrul pentru handicapați  – activitățile care
se desfășoară acolo și modul în care sunt ajutați orbii din Singapore să ducă o viață cât
mai aproape de normal. A fost un video de numai 15 minute, captivant și inspirațional. Am
văzut oameni de diferite vârste și profesii care-și dedicau o parte din timpul lor pentru a-
i ajuta pe acești ghinioniști ai soartei, fără să aștepte nimic în schimb. Am citit satisfacția
și împlinirea pe chipurile lor, pentru simplul fapt că reușeau să-i ajute.
După film, am fost adunați toți într-o sală, unde am fost informați despre următorul eveni-
ment. Tema acestuia era „Cina în întuneric”, și acesta este evenimentul pe care vreau să
vi-l împărtășesc, pentru că merită. În ce consta această cină? Toți cei 40 de participanți
urma să luăm cina într-o încăpere cufundată într-un întuneric total. Următoarele două ore
au fost plănuite, organizate, conduse și executate de către trei tineri nevăzători – o fată
(șefa) și doi băieți (ajutoarele ei) – care formau echipa de voluntari.
Mai întâi, șefa ne-a învățat câteva reguli, pe care trebuia să le respectăm, pentru a putea
lua masa în mod normal. Acestea sunt, de fapt, unele dintre standardele pentru nevăzători,
care le fac viața mai ușoară:

1. Când sunteți așezați la masă, lucrurile din fața dv. sunt plasate în felul următor:
- farfuria se află în mijloc;
- la ora 6:00 față de farfurie se află un șervet împăturit;
- la ora 3:00 față de farfurie se află lingura;
- la ora 9:00 față de farfurie se află furculița;
- la ora 12:00 față de farfurie se află cuțitul;
- la ora 2:00 față de farfurie se află un pahar gol;

2. Două carafe mari vor circula în jurul mesei. Cea de formă dreaptă conține apă, iar cea
de formă curbată conține suc de portocale.

3. Când, pe baza alegerii dv., una dintre cele două carafe ajunge la dv., trebuie să vă
turnați singuri în pahar. Pentru aceasta, trebuie mai întâi să vă introduceți degetul mare
de la mâna stângă în pahar, așa încât, atunci când îl umpleți și lichidul vă atinge degetul,
să vă opriți.

Acestea fiind zise, fata a întrebat dacă toată lumea a înțeles. Toți am răspuns „da”, dar de
fapt eram confuzi, încercând să ne amintim ce ne-a spus și să ne confirmăm unul altuia
ce am reținut.
Următoarele minute au fost instructive și amuzante în același timp. Toți invitații am fost
împărțiți în grupuri mai mici și direcționați spre sala de mese întunecată. Fiecare dintre
noi a fost condus la scaunul său de o persoană oarbă, care a plecat numai după ce s-a
asigurat că ne-am așezat. Am avut toți același sentiment ciudat, pentru că, de fapt, noi,
văzătorii ar fi trebuit să-i ghidăm și să-i ajutăm pe nevăzători.

Într-o beznă totală, în care nu puteam zări nimic, am mâncat mai multe preparate deli cioa se,
fără să le vedem. Ni s-au servit băuturi, două aperitive, felul principal și deserturi. Uimitor mi s-
a părut faptul că cei trei orbi au știut să-i servească pe vegetarieni cu preparate vegetariene,
deși aceștia erau așezați la întâmplare la mese (am uitat să vă spun că atunci când mi-am
confirmat participarea online, una din întrebările la care a trebuit să răspund a fost „vegetarian”
sau „non vegetarian”; evident că am bifat „ve ge tarian”, pentru că asta sunt). Serviciul echipei
a fost impecabil, n-a trebuit să aș tep  tăm între feluri. Cum terminam un preparat, ni se servea
următorul, fără nicio întârziere.
După vreo oră și jumătate de luat masa în întuneric, șefa ne-a întrebat dacă toată lu mea a
terminat de mâncat, iar după ce a primit confirmarea, a aprins luminile în sală.
Toți am părăsit sala de mese cu lacrimi în ochi. Ne-am dat seama cât de norocoși am fost să
fim dăruiți cu ochi pentru a vedea această lume frumoasă în care ne-am născut. Ne-am dat
seama cât de grea este viața pentru un om căruia îi este imposibil să vadă. Ne-am dat seama
cât de inconfortabil ne-am simțit noi timp de 90 de minute, cât am fost privați de vedere, și
cum trebuie să se simtă ei, trăind toată viața așa. Ne-am dat seama că nu știm să apreciem
lucrurile simple, că alergăm toată viața după ce nu avem, fără să fim recunoscători pentru ce
ni s-a dat. Fiți bucuroși și iubiți tot ce vi s-a dat în această viață. Puteți încerca să obțineți ceea
ce nu aveți, dar nu fiți triști dacă nu reușiți. Gândiți-vă că oricum aveți deja mai mult decât
alții. Gândiți-vă la experiența pe care am trăit-o eu și poate filozofia voastră de viață se va
schimba.

DORINA PALACE
– CĂMIN PENTRU VÂRSTNICI

în Cluj-Napoca, România
Preț de la $2,000/lună include servicii:

•• Camere single sau double, luminoase si aerisite, dotate cu băi proprii,
proiectate pentru a asigura acces facil și condiții de siguranță tuturor
rezidenților.

•• Mobilier stil, ce oferă multiple facilități și confort deosebit.
•• Restaurant cu circuit închis și meniuri supervizate de medici specialiști

(diabetolog, nutriționist etc).
•• Spital privat în incintă. Supraveghere medicală 24/24
•• Fitness, masaj  și servicii de înfrumusețare (coafor, manichiură-

pedichiură)
•• Spatii comune generoase pentru socializare, relaxare si terapii

ocupationale
•• Serate cu tematică dedicată, petreceri, concerte, excursii

vizitati site-ul nostru  www.dorina-palace.ro
Nr.de contact  direct +40 (754) 893 203.    
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IMAGINEA CONFUZĂ 
DESPRE MICROBI

Acolo unde este viaţă, sunt şi microbi. 
Robinson Verner, bacteriolog

Oamenii sunt deosebit de receptivi la ideea că anumiţi
microbi veniţi „din afara” organismului sunt

răspunzători pentru afecţiuni grave cum ar fi SARS
(inflamaţia plămânilor) sau hepatita C (inflamaţia ficatului).
Două lucruri ştiu psihologii de mult: că omul are tendinţa
de a accepta soluţiile comode şi că încearcă întotdeauna
să dea vina pe altcineva sau altceva, foarte greu ac-
ceptând incomodul adevăr că el însuşi este vinovat.
„Omul mai degrabă se distruge pe el însuşi, decât să-şi
schimbe obiceiurile!” spunea scriitorul rus Lev Tolstoi.
De multe ori în istoria omenirii, dorinţa de a găsi un ţap
ispăşitor a dus la grave erori, fie că vorbim de domeniul
privat, economic sau politic. Pescarii şi politicienii sunt
convinşi că focile şi delfinii sunt de vină pentru scăderea
populaţiilor de peşti din mări. Astfel, în Canada, în
fiecare an sunt măcelărite mii de foci, în timp de
japonezii masacrează delfinii. Conform aceluiaşi model
de logică, microbii sunt vinovaţi pentru toate bolile.

Microbul: ţapul ispăşitor
A da vina pe microbi este o soluţie simplistă la o
problemă complexă. Lumea vie este foarte complexă.
Dorinţa de simplificare are rădăcini adânci în ştiinţa
medicală. În 1916, filozoful Ludwig Wittgenstein remarca
în jurnalul său: „Omenirea a căutat întotdeauna o ştiinţă
care să conţină simplex sigilium veri [pecetea adevărului
simplu]”. 
În această schemă se potriveşte de minune și teoria
microbilor, sau a germenilor: 

o boală→ un agent patogen→ o terapie minune. 
O astfel de simplificare este complet falsă, mai ales
atunci când avem de-a face cu lumea invizibilă a celulelor
şi a moleculelor. Lumea vie – atât în mic, cât şi în mare –
este cu mult mai complexă decât ne-o prezintă medicina.
De aceea „încercarea de a găsi simetrie şi simplitate în
ţesătura lumii vii a dus deseori la concluzii eronate,
remarcă biochimistul Erwin Chargaff. Există chiar persoane
care cred că ceea ce azi numim biologie moleculară
cuprinde întreaga complexitate a vieţii. Să fie asta totul?
Putem descrie muzica prin totalitatea instrumentelor care
au capacitatea de a emite sunete? Să ne gândim doar
că biologia, ştiinţa vieţii, nu are nici măcar o definiţie
clară a obiectului ei de cercetare: viaţa. În realitate,
cercetările cele mai exacte sunt făcute doar pe celule şi
ţesuturi moarte”.
În cercetarea farmaceutică această practică pentru
crearea de noi medicamente ridică o problemă enormă,
deoarece experimentele în laborator pe probe de ţesuturi
tratate cu tot felul de chimicale reactive nu permit să se
tragă o concluzie pertinentă asupra realităţii vii. Cu toate
acestea, se trag tot felul de concluzii, care duc la crearea
de noi medicamente şi vaccinuri. În fapt, noi nu ştim
exact cum acționează microbii la nivel celular şi molecular,
atât în omul viu cât şi în animalul viu. Ar însemna ca
fiecare microb să fie urmărit şi filmat în acţiune cu o mi-
cro-cameră, ceea ce la ora actuală este imposibil. Şi
chiar dacă ar fi, tot n-am putea cuprinde întreaga situaţie
din corp.

Prin concentrarea asupra microbilor şi condamnarea
lor a priori ca unici cauzatori ai bolilor, se ignoră
complexitatea corpului uman. Este o simplificare
iresponsabilă. De la acţiunea factorilor de mediu și
influenţa nocivă a toxinelor sau a medicamentelor, până
la factorii de natură psihică şi nutritivă, totul are o
influenţă asupra organismului. Dacă, în loc de fructe şi
legume, o mare perioadă de timp vom mânca dulciuri,
fast-food, băuturi răcoritoare, cafea şi alcool, vom fuma
intens şi/sau vom lua droguri, ne vom ruina sănătatea.
N-avem nevoie de niciun microb şi nici de cunoştinţe
ştiinţifice pentru a înţelege acest lucru. Ne demonstrează
asta un foarte interesant film realizat în 2004, Super
Size Me [pe care-l puteți viziona cu subtitrare aici] în
care Morgan Spurlock – regizor şi cobai în acelaşi timp
– ne arată concret o astfel de situaţie. Timp de 30 de
zile, Spurlock a mâncat numai la McDonald’s. Rezultatul:
12 kg greutate corporală în plus, valorile ficatului identice
cu cele ale unei persoane bolnave, afecţiuni ale cordului,
depresie, dureri de cap şi probleme de erecţie. În doar
30 de zile de consum exclusiv de fast-food! Pe deasupra,
omul nostru a devenit şi dependent... de McDonald!  
Studiile efectuate în laborator pe şoareci arată că
produse cum ar fi hamburgerii sau cartofii prăjiţi creează
dependenţă, întocmai ca şi heroina! „Zahărul poate
deveni un deschizător de drum pentru alte droguri,
legale sau ilegale”, afirmă Thomas Kroiss, preşedintele
Societăţii pentru medicină integrală din Austria. Zahărul
este un „hoţ de vitamine”, care în plus influenţează şi
dispoziţia psihică. Ar trebui să fim conştienţi că zahărul
sub formă rafinată nu există în natură, şi de aceea
creează un dezechilibru în organism atunci când este
consumat în mod regulat şi în cantitate mare.

Aici ar fi interesant de
aflat câţi oameni au
cunoştinţă de existenţa
unei plante care creşte
în America de Sud, Stevia
rebaudiana (foto) ale cărei
frunze sunt mai dulci decât
zahărul, fără însă a
conţine hidrați de carbon,
fără a aduce prejudicii or-
ganismului şi care este

îndulcitorul ideal pentru diabetici. Această plantă este
folosită de mii de ani în America de Sud ca îndulcitor,
dar Comunitatea europeană a interzis-o. Numai în Elveţia
se poate găsi pe piaţă. De ce? Interesele monopoliste
ale industriei zahărului!  În Japonia şi Israel, 40% din
piaţa îndulcitorilor este ocupată de Stevia. Tot în Japonia
(şi nu numai) este interzisă prin lege comercializarea
zaharinei, a cărei substanţă activă de bază, ciclamatul,
este toxică pentru ficat. Adică tocmai pentru acel organ
care este în principal afectat de deficienţa pancreasului
în sintetizarea insulinei, adică de diabet.
Revista New Scientist solicita într-unul din numerele ei
ca: „acelaşi gen de avertismente de pe pachetele de
ţigări să fie afişate obligatoriu şi în magazinele fast-
food”. Cu toate acestea, culmea ironiei, McDonald’s
sponsorizează fără jenă competiţii sportive, cum ar fi
campionatele mondiale de fotbal. O mișcare inteligentă,
căci uriaşul număr de vizitatori, nefiind acasă, unde să
mănânce?
„Zahărul rafinat este un mediu nutritiv ideal pentru
ciuperci şi bacterii dăunătoare”, afirmă medicul Thomas
Kroiss. Iar o serie de studii confirmă faptul că o
alimentaţie lipsită de fructe şi legume nu este adecvată
unei flore intestinale optime. Stilul de viaţă influenţează
flora intestinală şi poate duce la creşterea volumului de
ciuperci Candida de pildă, care pot apoi favoriza apariţia
unor boli.
Corpul uman este asemenea unui ecosistem, unei
păduri. Are plămâni, rinichi și glande sudoripare, cu
ajutorul cărora elimină surplusul de substanţe acide.
Echilibrul bază-acid al corpului este foarte important
pentru ecosistemul numit om.

O alimentaţie predominant acidă, cum este
cea compusă din carne, ouă, peşte, brânză,

pâine, unt şi dulciuri, în detrimentul unor alimente
bazice, cum sunt fructele şi legumele, practicată pe o
perioadă lungă de timp, va perturba balanţa bază-acid
a organismului, fapt ce nu poate rămâne fără urmări
asupra sănătăţii. 
„În recuperarea sănătății, pH-ul este hotărâtor”, afirmă
nutriţionistul american Gary Tunsky.
De mult timp se ştie că celulele canceroase și tumorile
sunt extrem de acide şi n-ar fi deloc complicat să se
facă studii care să pună în evidență rolul alimentaţiei în
evoluţia cancerului. 
Din păcate, astfel de studii nu se fac. Cui i-ar folosi?
Totuşi, la Congresul Internaţional al Oncologilor, care a
avut loc în 2009, au fost făcute publice şi analizate
rezultatele unui asemenea studiu, studiul EPIC (European
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition =
Cercetare europeană prospectivă privind cancerul și
alimentația). În cadrul acestui studiu, desfăşurat pe o
durată de 35 de ani, au fost cercetate şi sistematizate
statistic obişnuințele nutriţionale a peste 500.000 de
persoane din diferite ţări europene, în raport cu frecvenţa
apariţiei diferitelor forme de cancer. 
„De necrezut, a exclamat profesorul francez Michel
Boiron, preşedintele fondator al Congresului Internațional
al Cancerului. Scepticismul nostru este învins. Cifrele
studiului EPIC sunt de necombătut: legătura dintre
cancer și alimentaţie este dovedită”. 
Concluzia oncologilor participanţi la congres a fost una
clară: 
„Deşi în trecut au fost sugerate o serie de posibile
cauze provocatoare de cancer, ca urmare a studiului
EPIC putem afirma cu certitudine: cancerul este o
afecţiune nutriţională”.
Într-o altă direcţie, cea a influenţei alimentației asupra
formării oaselor şi afecţiunilor acestora, s-au făcut, de
asemenea, foarte multe studii, concluziile fiind şi aici
clare: 
„Pentru menţinerea unui schelet osos în bună stare de
sănătate şi preîntâmpinarea unor afecţiuni, îndeosebi a
osteoporozei, trebuie evitate alimentele cu conţinut înalt
de acizi fosfatici şi oxalici (substanţe care fură calciu)
cum ar fi carnea, cârnaţii, Coca-Cola, brânza, cacaoa
sau ciocolata”.
„Alături de echilibrul pH-ului din organism, flora intestinală
este şi ea un factor major care contribuie la menţinerea
unui corp sănătos”, constată  prof. Wolfgang Kruis,
expert în probleme de digestie. Iar colegul său, cercetătorul
Francisco Guarner, confirmă încă o dată:
„Flora intestinală este relevantă pentru sănătatea unei
persoane. Printre altele, ea joacă un rol esenţial în
aprovizionarea cu energie a organismului şi în formarea
celulelor epiteliului. Când flora intestinală este dereglată
sau distrusă, prelucrarea elementelor nutritive şi a
substanţelor vitale pentru organism este puternic afectată,
fapt care are urmări grave asupra sănătăţii: formarea
de colonii de ciuperci şi bacterii în ţesuturi. În acest
sens, administrarea abuzivă de antibiotice puternice,
de multe ori nejustificat, duce la dereglarea până la dis-
trugerea florei intestinale”.

continuarea în pagina 25
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Restaurantul Bucharest
vă prezintă o nouă solistă

muzică ușoară și de petrecere
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Faptul că în ultimele decenii infecţiile fungice au devenit
din ce în ce mai numeroase nu înseamnă că fungii au
devenit mai agresivi, ci că obiceiurile noastre alimentare
sunt dăunătoare ecosistemului numit „corpul uman”.
Comparaţia cu o pădure ne poate ajuta să înţelegem mai
bine această realitate. Într-o pădure intoxicată apar copaci
bolnavi, atacaţi de fungi şi bacterii. Într-o pădure sănătoasă,
ciupercile joacă rolul de sanitari, de sistem de salubritate
pentru materia vegetală moartă, şi de formare a humusului.
Într-o pădure bolnavă, aceleaşi ciuperci se dezvoltă invaziv
şi distrug arborii sănătoşi. Totul în natură, indiferent că e
vorba de nivelul celular sau de peisajul botanic, se
desfăşoară în echilibru. În faţa unei plante sănătoase,
ciupercile n-au nicio şansă. Un teren saturat cu substanţe
acide duce la o dezvoltare anormală a ciupercilor şi la o
slăbire a rezistenţei plantelor. Se întâmplă oare altfel cu
noi înşine?

De milioane de ani, natura funcţionează ca un întreg, cu o
precizie absolută. Microbii, la fel ca şi omul, sunt părţi
componente ale naturii. Când omul rupe acest echilibru,
întreaga natură (şi odată cu ea şi omul) devine bolnavă.
Celebrul medic Rudolf Virchow (1821-1902) cerea încă în
1875 confraţilor lui să nu uite niciodată să trateze omul
bolnav ca pe un întreg. Medicul nu va înţelege niciodată
boala unui pacient dacă nu va înţelege relaţia lui cu
natura şi cu mediul înconjurător. Prin simpla analiză a
valorilor sângelui, niciun medic, niciodată nu va vindeca
cu adevărat o boală. Eventual, va masca nişte simptome,
ceea ce nu va duce la dispariţia afecţiunii.
Fără existenţa bacteriilor, viaţa omului este practic imposibilă.
Bacteriile au stat de la bun început la baza evoluţiei vieţii.
Și cred că e clar pentru toată lumea că bacteriile pot
exista foarte bine și fără om, dar omul fără bacterii, nu.
Concluzia este că bacteriile, a căror misiune primară este
viaţa, nu pot fi făcute vinovate că ar fi principalul factor
cauzator de boli şi moarte. Din păcate, tocmai pe această
idee se bazează medicina alopată, începând cu cei doi
„mari eroi”, Pasteur şi Koch, şi mergând până în zilele
noastre.
La câteva ore după naştere, toate ţesuturile nou-născutului
sunt populate de bacterii, care desfăşoară o activitate de
protecţie esenţială. Fără aceste colonii de miliarde de
bacterii şi germeni, un nou-născut, la fel ca şi un adult, nu
poate supravieţui! Şi încă ceva, mai puţin ştiut de către
omul obişnuit: doar 1% din bacteriile din organismul uman
sunt cunoscute şi cercetate. Restul care mişună prin
corpul uman nu sunt nici cunoscute şi nici cercetate. În
schimb, pentru orice fleac de răceală, unii medici „harnici”
prescriu antibiotice, care distrug fără discernământ nu
numai eventualele bacterii „rele” ci toate bacteriile. Uneori
chiar te întrebi dacă nu cumva aceștia n-au alt scop în
viaţă decât acela de a omorî oameni.
„Bacteriile străine de corp au, de departe, supremaţia”
constată în revista Nature Biotechnology, în 2004, un
grup de cercetători de la Imperial College, Londra, sub
conducerea biochimistului Jeremy Nicholson. În continuarea
articolului, se afirmă că numai în intestine cercetătorii au
identificat „cca 100 de miliarde de microorganisme, care
împreună formează o masă în greutate de cca 1 kilogram!”.
Nicholson şi colegii săi ajung la concluzia că superorganismul
uman poate fi definit ca un ecosistem stăpânit de microor-
ganisme. „Ştim deja de ceva vreme că o serie de afecţiuni
sunt provocate de factori genetici sau de mediu. Alimentaţia
în primul rând are o influenţă majoră asupra stării de
sănătate, prin faptul că modulează relaţiile dintre cele 100
de miliarde de microorganisme din sistemul digestiv uman! 

Microorganismele sunt parte componentă a genomului
nostru (moştenirea genetică) şi sunt la fel de importante
ca și genele noastre”, concluzionează Nicholson.
Cât de mult poate influenţa echilibrul bacterian dezvoltarea
normală a organismului putem constata la sugari. Copiii
alăptaţi la sân au în flora intestinală o bacterie, Lactobacillus
bifidus, care este foarte diferită de bacteriile care predomină
în organism în urma unei diete a copilului cu lapte de
vacă. Lactobacillus bifidus îi dă copilului hrănit la sân o
rezistență mult mai mare la infecţiile intestinale. Și este
doar unul dintre multele de exemple care certifică efectele
pozitive ale convieţuirii dintre bacterie şi om.
Într-un experiment de laborator, femelele de şoareci
gestante au fost ajutate să nască prin cezariană, într-un
mediu complet steril. După câteva zile (timp în care au
fost în continuare ţinuţi şi hrăniţi în mediu steril) absolut
toţi puii au murit, iar autopsia a constatat prezenţa în in-
testinele acestora a unui mucus alb, cleios, amorf, total
lipsit de bacterii!

Bine, bine, veţi spune, dar n-au salvat antibioticele viaţa
atâtor oameni? Fără îndoială că da. Dar însuşi Alexander
Fleming, descoperitorul penicilinei, avertiza la vremea
respectivă asupra riscurilor pe care le presupune folosirea
lor iraţională. Termenul de antibiotic vine din greacă şi se
traduce prin „împotriva vieţii”! Antibioticele nu pot face de-
osebire între bacteriile bune, necesare organismului, şi
cele rele. Ele distrug toate bacteriile! În SUA sunt prescrise
anual în mod inutil milioane de antibiotice. Şi aceasta, cu
consecinţe extrem de grave, ele fiind responsabile pentru
aproape o cincime din cele 100.000 de decese anuale
cauzate de medicaţie şi de efectele ei secundare. Microbul
este în continuare etichetat ca „duşmanul de moarte”. La
începutul secolului XXI, oamenii rămân încă prizonierii
mentalităţii că germenii (microbi, bacterii) sunt duşmani
externi, care pot fi combătuți numai cu ajutorul armatei de
pilule oferite atât de generos de bunii noştri aliaţi, industria
farmaceutică şi medicina alopată. O concepţie fixistă,
depăşită demult, dar perpetuată de interese financiare,
cu ajutorul mass mediei subordonate. De vreo 10 ani
încoace, până şi infarctul miocardic este considerat de
unii medici întreprinzători ca fiind provocat de o bacterie -
Chlamydia pneumoniae. Şi iarăşi, în scop preventiv, medici
grijulii prescriu antibiotice unor presupuşi candidaţi la in-
farct.

Bacteriile nu trăiesc de unele singure, izolate, plutind prin
aer peste tot (cum îşi închipuia fantezistul Pasteur) ci în
celule şi ţesuturi. O cultură de bacterii sau fungi nu constă
din bacterii sau fungi puse frumos una lângă cealaltă.
Pentru a se înmulți, ele au nevoite de un „mediu hrănitor”.
Trebuie să înţelegem că două-trei bacterii singure n-au
nicio şansă de a influenţa în vreun fel organismul uman; o
concentrare masivă, da. Doar că pentru aceasta e nevoie
de un substrat nutritiv adecvat. Orice formă de viaţă,
pentru a se dezvolta şi reproduce, are nevoie de hrană.
Acesta este singurul adevăr pe care l-a rostit Pasteur pe
patul de moarte. 

Dar până şi acest adevăr a fost un plagiat, el fiind rostit
anterior de Claude Bernard (1813-1878), unul dintre cei
mai importanţi reprezentanţi ai medicinii integrale: „Microbul
nu este nimic, totul este mediul hrănitor” (terenul propice
proliferării). Acest lucru fusese deja demonstrat în timpul
vieţii lui Pasteur şi de către Antoine Béchamp.

„În funcţie de cauza morții unui ţesut, deci de toxicitatea
mediului, îşi fac apariţia şi diferitele tipuri de bacterii. La o
observare mai atentă a bolilor, mai ales în procesele in-
flamatorii, iniţial avem de-a face cu o cauză perturbatoare
a organismului, și abia ulterior începe activitatea bacteriană,
spune medicul Johann Loibner. Acest lucru îl poate observa
fiecare om la sine însuşi. Dacă o rană proaspătă va intra
în contact cu un material străin (murdărie, să zicem) abia
atunci apar bacteriile. În momentul pătrunderii unui obiect
străin în corp (un spin în deget) apar anumite bacterii,
care duc la inflamarea locului respectiv; după ce obiectul
a fost înlăturat, dispar şi ele. Dacă ne afectăm mucoasa
căilor respiratorii prin aer rece, îşi fac apariţia anumite
bacterii care, în funcţie de durata şi puterea răcelii, precum
şi de starea generală de sănătate a persoanei, atacă (se
hrănesc cu) respectivele celule bolnave, eliminându-le,
fapt ce duce la guturai”. În fapt, bacteriile au în acest caz
(ca în majoritatea cazurilor) rolul benefic de sanitari ai or-
ganismului. Acest fenomen poate lămuri ceea ce medicina
alopată nu înţelege, și anume de ce atât de multe şi
diferite microorganisme sunt prezente în permanenţă în
corp (printre care „extrem de periculoşii” bacili ai tuberculozei,
streptococii sau stafilococii) fără ca ele să producă daune
vizibile: deoarece ele se vor înmulţi într-o măsură periculoasă
și vor deveni active doar atunci când vor avea suficient
material nutritiv la dispoziţie. Iar acest material nutritiv le
poate fi oferit prin otrăvuri (substanţe toxice), prin hrană
insuficient digerată şi prin mulţi alţi factori care le dau
ceea ce au ele nevoie pentru a se hrăni și înmulți.
În ciuda acestor mecanisme de mult timp cunoscute,
oamenii de ştiinţă visează mereu la medicamentul minune
care să atace bacteriile selectiv, doar pe cele rele, cu
arme chimice. 
Şi Paul Ehrlich (1854-1915) părintele chimioterapiei, visa
acelaşi lucru: o boală→un agent patogen→un medicament.
Aceasta este concepţia care s-a impus în detrimentul
altora, deoarece concernele chimice şi farmaceutice au
întrezărit aici posibilitatea unor câştiguri fabuloase. „Şi
totuşi, promisiunile de vindecare prin crearea unui medica-
ment minune nu s-au îndeplinit niciodată”, spune Allan
Brandt, profesor de istoria medicinii la Harvard Medical
School. Aceeași concepţie greșită despre bacterii şi ciuperci
(teoria germenilor) se aplică și virusurilor, acești mini-
monştri aducători de moarte. Cât de mult neadevăr conţine
teoria virusurilor putem exemplifica prin binecunoscuta
epidemie de variolă. Este variola o epidemie ce poate fi
combătută prin vaccinare? Mulţi se îndoiesc. De altfel,
contra ciumei nu s-a creat niciun vaccin, şi cu toate
acestea, ea a dispărut.

Se pune întrebarea: Bine, dar de ce nu sunt toate aceste
procese luate în considerare în cazul diferitelor afecţiuni?
Răspuns: Pentru simplul fapt că, dacă domniilor voastre
vi se spune că sunteți agresați de un corp străin, venit din
exterior, veți fi convinși că nu aveţi nicio vină și deci nu
trebuie să vă modificaţi obiceiurile; pe de altă parte,
deveniţi dependenţi de aliatul extern – medicul alopat. Un
lucru trebuie să țineți minte: obiectul muncii medicinei
alopate şi în special al industriei chimice-farmaceutice nu
este sănătatea, ci BOALA! 
Dacă nu mai există bolnavi, nu mai vin pacienţi la cabinetul
medical, iar medicii și chimiștii dau faliment. 
Simplu...
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

De... zicere de  Nicolae OANA

ORIZONTAL: 
1) Băgător de seamă – Servesc expres amicilor.
2) Conjuncţie opoziţionistă - Tragere de barbă, produsă de jos. 
3) Compoziţie de introducere – Încep cu ridicări de cortină. 
4) Extras, de vise rele, din vorba... raţei – Etalon, epidermic, pentru ceva

de care nu mai poţi scăpa. 
5) Sâmbure de măslin! – Ieşire din pământ, din iarbă verde – Mare

engleză... folosită la şezutul pe spate. 
6) Nu ştie ce-i e (ăla) scris. 
7) Chemare mai bărbătească – Ocupaţie de figuri – Mediu de gâgă! 
8) Aspect păsăresc... ce face o roată inutilă – Flori luate din... drum. 
9) Concentrare pe lumină – Vin uşor din România. 
10)(De) necalificat în lumea bună – Automobilul duşmanilor. 
11) Legat de mâini – Apă plată de la munte.

VERTICAL:
1) Spor la înmulţire – Pereche de basm... legată la cap. 
2) Prestează cucuie!! – Impresionează cu mine. 
3) Personalul din creaţie – Copii de la copiilor tăi. 
4) Par... din aceeaşi familie – Intră la uscat într-un ansamblu coral. 
5) Impresio-nant la orice parafare – Agent cu atribuţii în săltări grele – Sim-

bol de... dat la oase.
6) Citaţie formulată personal. 
7) Maluri de ape! – Formaţie de acompaniament – Termene revoluţionare

în termeni tereştri. 
8) Evoluează la vocea întâia – Nivelul de jos al reţinerii. 
9) Căi (cu sens unic) de ieşire a sufletului – Exagerarea întrebuinţării. 
10) Suport de tras apa – Exerciţiu de admiratie. 
11) Gaz pentru cauciuc – Termen pentru prima lună.
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DIN LUMEA VEDETELOR

Am refuzat milioane de euro, pentru
că nu am vrut să fac filme de duzină

Rona Hartner stie ce inseamna succesul in adevaratul
sens al cuvantului si nu a avut parte de el numai in Roma-
nia, ci si peste hotare.
Pasiunea pentru munca sa a facut-o pe actrita sa nu ac-
cepte roluri doar de dragul de a face ceva, chiar daca in
acest fel a pierdut multi bani, dupa cum a declarat Rona
Hartner pentru Ziare.com.

"Am refuzat, iti spun, mil-
ioane de euro, pentru ca
nu am vrut sa fac filme de
duzina. Si bine am facut.
Prima oara cand am re-
fuzat un film care imi
oferea 100.000 de euro,
agentul meu nu a mai vrut
sa lucreze cu mine. M-am
vazut atunci nevoita sa-mi

schimb agentul.
Peste un an de zile, cand filmul a iesit pe piata si a facut
in 500 de sali din Franta 2.500 de intrari, cinci oameni pe
sala, timp de o luna, atunci fostul meu agent a inteles de
ce nu am vrut sa fac acel film. Toti artistii care au jucat in
acea pelicula nu au mai aparut niciodata in vreun film", ne-
a spus artista.
Rona a explicat ca filmele erau regizate de nume foarte
mari din industrie, dar ca o astfel de pelicula iti poate ruina
cariera.
"Si toate filmele pe care le-am refuzat erau in acest gen
sau erau filme de arta un pic sexy, care frizeaza XXX-ul -
asta e o moda acum in Franta. Desi erau regizate de regi-
zori foarte mari si erau productii gigantice, cu bani foarte
multi, le-am spus ca nici macar nu le pot citi scenariile
pana la capat", a completat ea.
Actrita vrea sa ramana in urma sa ceva si de aceea isi
alege cu mare grija proiectele.
"Am refuzat deja o suta de filme pana acum si sunt foarte
incantata de alegerile facute. Am ales numai filme care
aveau un scenariu bun, in care regizorul avea ceva de
spus, pentru ca am sperat sa intru si chiar am intrat in nisa
aceasta foarte respectata in Franta, cea a artistului de film
independent.
In Franta, daca incepi sa faci filme sau emisiuni de tele-
viziune foarte comerciale, nu mai patrunzi niciodata in
aceasta nisa. Regizorul Michael Haneke nu ma cunostea
in mod special, dar dupa ce a vazut in CV-ul meu ca am
lucrat cu Tony Gatlif, cu David Nutter, a acceptat sa lucreze
cu mine", a continuat vedeta Antenei 1.
Totusi, ea ne-a mai spus ca in Franta nu a trait mereu vre-
muri bune, ci si momemente foarte grele pe care le-a in-
tampinat tocmai pentru ca a tinut la deontologie.
"Stii, eu am fost si eleva lui Dan Puric, iar el spunea:
'Dom'le, in viata trebuie sa inveti sa traiesti si sobru, sa nu
fii victima cheltuielii, sa nu te transformi intr-un sclav care
face orice pentru bani'. Asa ca, pentru mine, perioadele in
care nu aveam proiecte au fost de foarte multa creativitate.
Am mai urmat o facultate, am facut cursuri private de canto
cu un coach personal, am facut belle arte, m-am diversifi-
cat", a mentionat Rona Hartner.
In acele momente in care nu avea proiecte in lumea filmu-
lui, artista s-a apropiat mai mult de muzica, ajungand in
prezent la 12 albume, iar in octombrie va mai lansa unul.
"Acum, pot sa-mi permit sa si produc, sa si investesc in
proiecte. Daca as fi acceptat tot si orice, pana acum cariera
mea in Franta se termina. Mai bine fac doar un film pe an,
dar sunt respectata de publicul meu. Increderea se castiga
foarte greu in Franta. De 15 ani de zile, de cand sunt acolo,
eu construiesc foarte sistematic, pentru ca sunt o tipa
foarte sistematica si meticuloasa", a pus ea razand.

Răzvan Săvescu, regizorul 
filmului "America, venim!": 
La New York, ne-au tras pe

dreapta 4 maşini de poliţie
Un film romanesc, o comedie surprinzator de buna, ban-
tuie prin cinematografele din Romania. "America, venim!",
un film despre calatoria unor actori romani la New York si
aventurile lor in cautarea unor venituri mai mari, se bucura
de experienta regizorului Razvan Savescu si a produca-
toului Tudor Giurgiu.
Filmul pare a iesi din tiparul subiectelor grave caracteristice
noului val romanesc, fara insa a-i lipsi o nota de tristete si
melancolie. Regizor si coautor al scenariului, Razvan
Savescu a povestit pentru Ziare.com complicatiile surven-
ite in cursul filmarilor din New York.

"Autobuzul de scoala din film mergea foarte incet, eram
cu fire pe afara, cu proiectoare. In cinci minute au aparut
doua masini de politie care ne-au tras pe dreapta, apoi alte
doua", povesteste Razvan Savescu.
Filmul are un subiect usor, dar care nu se transforma
intr-o susanea, cum s-a intamplat de multe ori cu acest
gen de filme.
De la bun inceput nu mi-am dorit sa fie o comedie de-
clarata, in care sa apas doar pe latura comica a situatiilor
sau a personajelor, ci m-a interesat sa vorbesc despre con-
ditia artistului din Romania care pleaca in America visand
la "visul american", la cai verzi pe pereti.
In urma acestei idei apare si o tristete in film, o melancolie.
Am tinut foarte tare si am vorbit si cu actorii sa nu ingroase
mimica si jocul actoricesc, astfel incat sa fie un balans ok
intre secventele de comedie si sa alterneze cu cele de tris-
tete si dramatism in care personajele constientizeaza cu
adevarat unde se afla pe planeta asta.
Care a fost traseul ideii?
A fost o intamplare fericita intr-o seara. Impreuna cu sotia
mea, Oana Ioachim, care joaca si ea, si este si scenarista
filmului, am iesit la o premiera la Teatrul Bulandra sa il
vedem pe Gigi Ifrim care juca in piesa Arte. Apoi am iesit
la un restaurant cu Tudor Giurgiu, prietenul nostru care
este si producatorul filmului.
Acolo ne-am intalnit si cu Gigi Ifrim, intamplator, si am in-
ceput sa povestim despre turneele actorilor prin lume.
Tudor s-a amuzat teribil si a zis "Da, din asta vreau sa fac
un film". Fiind si mai nebun decat noi a zis "...si vreau sa-
l filmam la New York".
Eu cu Oana ziceam: "Esti nebun, cine o sa-ti dea tie apro-
bari, cine o sa-ti dea bani?". Iata-ne la finalul acestui drum
care a durat trei ani, nu a fost deloc usor si sper sa ne bu-
curam noi, dar si publicul cu acest film.
Strict in SUA nu stiu sa va spun, mai ales ca bugetul fil-
mului nu s-a inchis, pentru ca noi suntem si cu campania
de marketing, abia prin octombrie pot sa va spun cat a co-
stat. In comparatie cu alte filme romanesti pot sa va spun
ca este foarte low-budget.
Noi am castigat la CNC un concurs, am luat un grant de
120.000 de euro, ceea ce este foarte putin, si am fost
obligati sa reducem mult din zilele de filmare. A avut 21 de
zile de filmare, din care 10 au fost in Romania si 11 la New
York.
Cum e sa filmezi in America?
Intamplarea care ne-a inspaimantat cel mai tare a fost
cand in film a trebuit sa luam un autobuz de scoala clasic
american, galben, care a devenit si parte importanta din
afisul filmului. 

Noi, din cauza strazilor care sunt foarte proaste in New
York, nu puteam filma nimic, si a trebuit sa iesim pe au-
tostrada.
L-am rugat pe soferul columbian al autobuzului sa mearga
foarte incet, eram cu fire pe afara, cu proiectoare. Normal
ca li s-a parut foarte suspect asa ceva si in cinci minute
au aparut doua masini de politie care ne-au tras pe
dreapta.
S-a urcat politistul in autobuz si se uita la noi ca la niste
mexicani care au trecut granita. L-a intrebat foarte serios
pe sofer: "S-a intamplat ceva? Te-au sechestrat cumva?".
A inceput ala sa-i explice ca filmam. "Ce filmati?" Dupa aia
ne-au cerut actele, pasapoartele, ne-au dat jos din autobuz
si au venit alte doua echipaje, de la Politia Canina.
Ca romanii, noi firele le legasem la bateria autobuzului, si
nu ne-au mai lasat cu ele. Dupa patru ore ne-am lamurit,
a venit si Tudor Giurgiu la fata locului impreuna cu produ-
catorul american si am scapat, dar pentru noi a fost
groaznic, pentru ca patru ore de filmare s-au dus cu poli-
tia.
Ati filmat in mai multe comunitati romanesti?
Nu, doar in New York. O alta intamplare haioasa a fost
cand aveam de facut o scena cu un homeless si cu Mihai
Calin. Aveam un actor, dar care nu avea poezia necesara
si nu era atat de credibil. Ne-a ajutat Dumnezeu pe Broad-
way sa gasim un homeless adevarat, in Times Square, un
etiopian homeless, de vreo 40 de ani. I-am dat 30 de dolari
si a fost foarte fericit.
Nu-i venea sa creada ca joaca intr-un film. Scena a iesit
foarte bine. Se adunase lumea ca la balci in spatele nostru,
blocasem circulatia in Times Square. Eram siguri ca vine
iar politia. I-am promis ca atunci cand vom merge in de-
cembrie la Festivalul Filmului Romanesc de la New York,
il chem si pe el la premiera.

George Clooney s-a căsătorit
George Clooney si Amal Alamuddin s-au casatorit, sam-
bata, la Venetia. Presa internationala a difuzat, duminica,
fotografii de la evenimentele precedente ceremoniei, dar
toata lumea s-a intrebat cum a aratat mireasa.

Pe site-ul oficial al lui
George Clooney au fost
postate fotografii cu mirii.
In timp ce actorul, in
varsta de 53 de ani, a pur-
tat un costum gri deschis,
Amal a optat pentru o
rochie alba cu aplicatii flo-
rale in nuante pastel.
Marii absenti: Brad Pitt si
Angelina Jolie - de ce au
lipsit
Tinerii casatoriti au fost fo-
tografiati purtand si

verighetele pe degete. Cea a miresei pare acoperita cu di-
amente, dupa cum a notat Daily News
Cei doi indragostiti si-au spus juramintele, sambata, in fata
familiei si prietenilor. Printre Bill cei prezenti la ceremonie
s-au numarat Murray, Matt Damon, Bono, Anna Wintour si
Cindy Crowford, alaturi de sotul sau, omul de afaceri
Rande Gerber.In schimb, marii absenti au fost Brad Pitt si
Angelina Jolie.
Ben Afleck a ajuns pe lista absentilor. Actorul a fost nevoit
sa ramana in America pentru a promova filmul "Gone Girl"
la Festivalul de film de la New York.
Intregul eveniment a avut loc la hotelul hotelul Cipriani.
Luni, George si Amal s-au casatorit civil la primaria din
Venetia.
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BANCURI
• Domnişoarele se împart în două categorii: “bine

îmbrăcate” şi “bine că sunt îmbrăcate”! 
• Când eram mic, eram aşa obraznic încât, până la

vârsta de cinci ani, am crezut că numele meu este
“Doamne Dumnezeule!”

• La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă:
- Bulă, cum îi zici lui Ştrulă, în engleză, bineînţeles,
“vino încoace”!
- Ştrulă, come here.
- Bravo, Bulă! Dar cum îi zici “du-te încolo”?
Stă Bulă, se gândeşte un pic, apoi răspunde sigur pe
el:
- Mă duc în partea cealalaltă şi îi zic: “come here”! 

• - Ai ceva de băut?
- Apă.
- Dar ceva mai tare?
- Gheaţă!

• Aduc mulţumirile mele tuturor acelora care mi-au trimis
e-mail-uri până în acest moment şi ţin neapărat să
mulţumesc în special aceluia care mi-a trimis un mesaj
despre căcăţelul de şoarece amestecat în lipiciul plicurilor,
pentru că, pentru a mă proteja, acum folosesc un prosop
umed la fiecare plic pe care trebuie să-l lipesc. De
asemenea, acum frec cu peria partea superioară a
fiecărei conserve pe care o deschid, din acelaşi motiv.
Nu mai am deloc eco nomii, deoarece le-am donat toate
unei fete bolnave (imaginare), care este pe patul de
moarte într-un spital pentru a mia oară. Nu-mi mai fac
nici-o pro ble mă legată de sufletul meu, pentru că am
câteva sute de mii de îngeri păzitori care veghează
asupra mea. Nu mai folosesc deodorante cauzatoare de
cancer, chiar dacă miros ca un bivol în caniculă. Vă
mulţumesc că m-aţi învăţat ca rugăciunile mele vor primi
răspuns dacă dau mai departe e-mail-ul către 5,10 sau
20 dintre prietenii mei şi dacă-mi pun o dorinţă în cinci
minute. Datorită grijii pe care mi-o purtaţi nu mai beau
Coca-Cola, deoarece di zol vă depunerile din toa letă. Nu
mai cumpăr benzină fără să am un pri e ten care să-mi
păzească maşina, căci un criminal în serie mi se poate
urca în orice moment, pe ban che ta din spate, în timp ce
eu alimentez.
Nu mă mai duc la târguieli în Mall, deoarece cineva mă
va paraliza cu un aftershave de probă şi mă va jefui. Nu
mai răspund la telefon, deoarece s-ar putea ca cineva
să mă pună să apăs pe o oarecare tastă, fapt pentru
care care voi primi o nota de plată pentru convorbiri cu
Cuba, Coreea de Nord si Sri Lanka. Mulţumită voua,
nici prin cap nu mi-a mai trecut să ridic o bancnotă de o
sută de lei pe care am văzut-o în parcare, pentru că
probabil fu se se plasată acolo de un maniac sexual
care aş tep ta sub maşină, să mă tragă de picioare.
Mulţumesc, mulţumesc tuturor. 

• - De ce căsniciile din India sunt cele mai trainice?
- Deoarece la nuntă soțului i se dăruiește o armă, iar
soției i se desenează un punct roșu pe frunte. 

• Bărbatul care nu are noroc la femei, nu știe ce noroc
are! 

• - Doi ardei se iau la întrecere. Cine câştigă?
- Cel mai iute. 

• Un faimos colecţionar de artă se plimba pe străzile oraşului,
când a văzut la uşa unui mic anticariat o pisică mică şi
slabă care bea lapte dintr-o farfurioară. Privirea expertului
nu se putea înşela: farfurioara era o piesă foarte veche şi
deosebit de valoroasă, poate chiar piesa pe care o căutase
întreaga viaţă. Încercând să îşi păstreze calmul, a intrat în
magazin şi i-a oferit proprietarului doi dolari pentru pisică
dar acesta a refuzat. Disperat, colecţionarul a tot urcat
preţul, până la 20 de dolari. Vânzătorul a luat banii şi i-a
pus pi si ca în braţe. Proaspătul proprietar al felinei s-a uitat
la farfurioară şi pe un ton nepăsător i-a spus anticarului:

- La preţul ăsta aţi putea să îmi daţi şi farfurioara pisicii. S-a
obişnuit cu ea şi m-ar scuti şi pe mine să mai cumpăr alta.
Proprietarul a refuzat vehement:

- În nici-un caz, nu o vând pentru nimic în lume! Este
farfurioara mea norocoasă. Doar săptămâna asta am
vândut la preţ bun douăzeci de pisici. 

• - Bă Gheorghe, tu ști ce vor să facă ăștia în parlament?
- Ce mă Ioane?
- Vor să introducă votul obligatoriu mă.
- A, păi ce mă, până acum nu era obligatoriu? Că tot
satul vota.
- Da bă, dar până acum ne dădeau mălai și făină, acum
vor să ne dea amendă.

• Adevăruri pe care le aflăm din reclamele de la televizor:
- Fiecare fată frumoasă, îmbrăcată într-o rochie care pare

nouă dar nu e nouă, poartă în geanta ei o sticlă de de-
tergent contra petelor!

- Oameni bogaţi care trăiesc în case frumoase mănâncă
la micul dejun un iaurt!

- Cea mai populară bancnota este - cea de 9.99!
- O gospodină bună tot timpul are în baie gresia şi faianţa

murdară!
- Mâncarea din frigider ne vorbeşte!
- Problema noastră principală este mătreaţa şi menstruaţia!
- Dacă 2 copii îşi vor murdări intenţionat hainele, ei nu vor

lua bătaie de la tatăl lor, pentru că îi va salva mătuşa lor
care va veni cu praful de spălat!

- Creierul nostru uneori stă de vorbă cu stomacul!
- Oamenii vorbesc cu margarina! 

Replici celebre de la celebrităţi
Doctore, mă chinuie coloana. (Constantin Brâncuşi)
Posteritatea va crede că am avut un singur ou… (Cristofor

Columb)
Prefer rima îmbrăţişată. (Veronica Micle)
Femeile cu picioare lungi, sunt cele mai bune la pat. (Pro-

cust)
Femeia model trebuie să fie tânară. ( Corneliu Baba)
A fost nuntă cu dar, dar nu cine ştie ce ! (Zamfira)
N-aveţi, cumva, un foc ? (Nero)
Şi totuşi, se învârteşte ! (Galileo Galilei, la un chef)
Eu sunt o excepţie: mi-am făcut carul vara. (Nicolae Grig-

orescu)
Justiţia noastră este bolnavă. (un doctor în drept)
Am fost corigent la zoologie şi literatură. (La Fontaine)
Am oscilat între Şcoala Ardeleană şi Şcoala Militară.

(Petru Maior)
Noi vrem pământ ! (un extraterestru)
Nu intraţi în marile complexe cu soţia… (Freud)
Într-un triunghi conjugal, ipotenuza este iubita la pătrat.

(Pitagora)
Când pun mâna pe un roman bun, nu-l las până nu-l

termin. (Cleopatra)
Mă duc să mă caut. (Fiul rătăcitor)
Nu-mi fac planuri de viitor. (Nostradamus)
Toţi oamenii de valoare au zburat din România. (Henri

Coandă)
De fapt, la ţară eu n-am vară, ci un văr. (George Topârceanu)
Vrem să ne păstrăm limba şi portul. (Radu Mazăre)
Ca orice om, am fost şi eu la strâmtoare. (Magellan)
Marile cuceriri le-am facut în hoteluri. (Gingis-Han)
Eu stau, tu stai, el stă… (Imnul de stat)
Oşteni, astăzi avem exerciţii de tragere. (Vlad Tepeş)
Forma mea de protest este demonstraţia… (Pitagora)
Nu sunt de acord cu femeile care îşi spionează bărbaţii.

(Mata-Hari)

Statisticile au arătat că 80% dintre femei au obser-
vat din primul moment ... iar 100% dintre bărbaţi NU
au observat gorila din spatele fetei.
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AMBIȚIE ÎNSEAMNĂ NEFERICIRE
OSHO

Dacă nu vei renunța la
ambiție, vei trăi într-o

suferință per ma nen tă.
Ambiția este sursa tuturor
frământărilor și re gretelor.
De fapt, ce înseamnă
ambiție? A vrea să fie B,

săracul vrea să fie bogat, urâtul vrea să fie frumos și așa
mai departe. Fiecare tânjește să fie altcineva, să fie
altceva decât ceea ce este. Nimeni nu este mulțumit cu el
însuși. Oricine ar fi, el va vrea o versiune îmbunătățită a
lui însuși. Aceasta este ambiția.
Dacă gândești în felul acesta despre tine, te condamni
singur la o nefericire perpetuă, pentru că n-ai să poți
niciodată să fii altcineva. Nu poți să fii decât tu însuți, iar
strădaniile tale de a te transforma în modelul visat vor fi
zadarnice, chinuitoare și periculoase. Îți risipești pur și
simplu viața. Oricine ai fi, ăsta ești tu. Acceptă-te! Nu dori
să fii altfel. Aceasta este non-ambiția.
Renunțarea la ambiție stă la baza tuturor transformărilor
spirituale, pentru că, din momentul în care te accepți așa
cum ești, multe lucruri bune încep să ți se întâmple. Dar
să începem cu începutul. Dacă te accepți total, primul
lucru benefic care ți se va întâmpla va fi o viață
lipsită de tensiuni: nu mai ești obsedat să
te schimbi, să fii altfel, să te îndrepți în
direcția aleasă de un altul. Poți fi aici
și acum. Comparația dispare. Tu ești
unic și nu te mai gândești ce sunt și
ce fac alții. În al doilea rând,
viitorul nu mai există. Ambiția are nevoie
de viitor, de spațiul în care ideile tale să
se materializeze. Ambiția nu poate da
roade aici și acum; nu există spațiu
pentru asta. Prezentul este minuscul,
atomic. Ambiția are nevoie de viitor, și cu
cât este mai mare, cu atât viitorul de care
are nevoie este mai mare.
În plus, dacă ambiția ta este atât de mare,
încât nu poate fi împlinită în această viață,
îți vei crea o viață de apoi. Vei crea raiul,
vei crea conceptul de „renaștere”, vei
crea „moksha” [n.tr.: izbăvirea de
suferințele și limitele impuse de existența
corporală]. 

Nu spun că nu există renaștere. Spun că tu crezi în
renaștere nu pentru că există, ci pentru că ambițiile tale
sunt atât de mari, încât nu pot fi împlinite într-o singură
viață. Credința ta în renaștere, în reîncarnare, este rezultatul
ambiției, al dorințelor, și nu al convingerii tale obiective. S-
ar putea ca reîncarnarea chiar să fie un fapt, dar pentru
tine, omul încărcat de ambiții, este doar rodul imaginației,
un viitor care-ți va oferi în continuare spațiul în care să te
desfășori și să-ți împlinești ambițiile.
Reține, deci: nu poți fi ambițios în momentul prezent,
pentru că nu ai spațiu. Este imposibil, pentru că prezentul
înseamnă clipa de față. Poți fi în el, dar nu-ți poți realiza
dorințele cât timp ești în el. Când îți dorești ceva, ai
nevoie de viitor, adică de timp. De fapt, timpul există doar
datorită dorinței. Pentru copaci, timpul nu există. Pentru
păsările care ciripesc în jurul nostru nu există timp. Pentru
stele, pentru soare și pentru pământ nu există timp. Timpul
există doar pentru oameni. Dacă omenirea ar dispărea,
n-ar mai exista timp pe această planetă; n-ar mai exista
nici trecut și nici viitor.
Dorințele tale creează viitorul, iar memoria ta creează
trecutul. Ambele concepte sunt părți ale minții tale. Încearcă
să nu-ți mai dorești nimic și viitorul va dispărea. Când
viitorul nu există, nici posibilitatea să trăiești în tensiune
nu există. Iar dacă viitorul nu există, nici trecutul nu mai
există, rămânând doar o simplă amintire, câteva fire de
praf prinse de tine în drumul tău.
Odată cu noțiunea de viitor, în mintea ta intră planuri,

proiecte imaginate, țeluri
ambițioase, care toate
înseamnă multă tensiune.

Odată cu noțiunea de trecut, în
mintea ta intră neliniștea, frica, panica,

stresul, care toate în seam nă multă ne-
fericire. În schimb, când ștergi trecutul

din mintea ta și nu deschizi poarta
viitorului, ești aici, acum, fără ten-

siuni, fără angoase.
Am spus că non-ambiția
înseamnă să te accepți

așa cum ești, dar asta nu înseamnă
că nu există posibilitatea să
evoluezi. Dimpotrivă, când te

accepți așa cum ai fost creat, trans-
formarea vine de la sine. Începi să

crești, dar dimensiunea diferă. Di-
mensiunea nu este în viitor, ci în
etern. 

Încearcă să înțelegi această diferență. Tu te poți mișca în
două direcții. Dacă te miști spre viitor, te miști în mintea
ta, adică într-o ficțiune, într-o lume visată de tine. Dacă nu
te miști spre viitor, o altă dimensiune ți se deschide în
față: te miști în etern. Iar dacă poți fi aici, acum, în acest
moment, ai intrat în etern.
Dacă continui să te gândești la trecut și la viitor, trăiești în
temporal. Temporalul este lumea, iar eternul este nirvana.
Se spune că Buddha a afirmat de nenumărate ori că dacă
un om poate fi cu mintea doar în prezent, nu mai are
nevoie de nicio tehnică de meditație. E suficient. Dar cum
poți să fii mental exclusiv în prezent dacă ești ambițios?
Mintea ambițioasă poate fi oriunde altundeva, dar nu în
prezent. Mintea ambițioasă se îndepărtează întotdeauna
de prezent. Se gândește la ce va fi, la ziua de mâine, la
ce se va întâmpla peste un an, la viața de apoi. Mintea
ambițioasă nu este interesată de prezent, de viața care
este aici, acum, ci de cea care ar trebui să fie. Acest fel de
interes este unul non-religios.
O minte, o conștiință cu adevărat religioasă este interesată
de existență așa cum este ea. Anihilează-ți orice ambiție,
ca să fii aici, acum, și ca să poți intra în etern.

Citate despre Ambiţie
"Prefer să fiu un mic nimeni, decât un mare rău."
- Abraham Lincoln

"Cel mai bun este dușmanul lui bun." - Voltaire

"Să doreşti unui un om sănătos să moară este dorința
unei minţi bonave. Să doreşti unui om bolnav să moară
este dorința unui ambițios." - Roman Payne

"Viitorul este ceea ce contează - pentru că nimeni nu-l
atinge, dar întotdeauna rămâne în prezent - cum ar fi
Regina Albă, care a trebuit să zboare ca vântul ca să
rămână în aceeași loc." - Sylvia Plath

"Fericirea nu a făcut pe nimeni bogat sau faimos. Asta
trebuie să fie motivul pentru care oamenii ambițioși o
evită." - Marty Rubin

"Ambitia este, -- Să trăieşti pentru ... , nu  ... pentru  a trăi"
- Mohammed Ali Bapir

"Ambitia - aceasta este ultimă infirmitate a minţilor nobile."
- J. M. Barrie

"Sângele servește doar ca să spele mâinile ambiției"
- Lord Byron
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SPIRITUALITATE

SEMINŢELE FERICIRII
Omraam Mikhael Aivanhov

continuare din ediţia precedentă

Sensibilitatea nu e numai această facultate care ne face să ne
emoţionăm, ci ne face rămânem uimiţi în faţa fiinţelor pe care le
iubim, în faţa frumuseţii naturii sau în faţa operelor de artă. Ea
ne deschide porţile imensităţii, luminii, ne dă înţelegerea ordinii
divine a lucrurilor, ne permite să vibrăm la unison cu regiuni,
entităţi şi curenţi ai Cerului. 
Aceata e sensibilitatea pe care toţi trebuie să o cultivăm, dacă
nu, umanitatea va regresa. Vedem uneori oameni care sunt pe
cale să se reîntoarcă la stadiul  animal, vegetal sau chiar la
stadiul de piatră! Da, ei nu fac nici un efort de a-şi educa sensi-
bilitatea, se lasă în voia lor, şi în acest caz, în mod necesar se
întorc pe scara evoluţiei. Din contră, graţie efortului pentru
adevărata sensibilitate, materia noastră devine mai fină, mai
suplă, mai pură, vibrează altfel, şi ne face capabili să percepem
lumea divină, ne atenuează stupiditatea, răutatea, atitudinea
jignitoare; nu le mai dăm atenţie. Înainte de a dezvolta această
sensibilitate înaltă, reacţionam la cea mai mică agresiune, în
timp ce acum nu suferim de loc. Aceasta e adevărata sensibilitate,
aceea a sufletului şi spiritului, care ne protejează de hipersensi-
bilitate, această sensibilitate ridicolă, ce provine din natura
noastră inferioară. Atunci, sunt două avantaje: ne deschidem
luminii, frumuseţii, fericirii lumii divine, şi scăpăm de tenebre,
urâţenie şi de suferinţele pământului. Iată, deci, un subiect la
care merită să reflectăm.
Acum, pentru a dezvolta această sensibilitate la lumea divină, e
foarte important ca voi să luaţi cunoştinţă de valoarea unor anumite
momente ce le trăiţi, momente în care în linişte, recu le ge re, primiţi
o lumină, o graţie a Cerului. Multe din sufe rin ţele voastre provin
chiar din cauză că nu posedaţi această stare de conştiinţă. Primiţi
binecuvântări, dar aceasta nu durează, faceţi repede în aşa fel
încât le pierdeţi, foarte simplu, chiar din cauză că ignoraţi ceea ce
aţi primit. Oricând există o altă preocupare mai importantă: câteva
mici reparaţii, câteva discuţii discuţii legate de lucruri nesemnificative.
Vă imaginaţi că Cerul trebuie să fie tot timpul gata să-şi reverse
binecuvântările iar voi, când vă place, când nu aveţi ceva mai in-
teresant de făcut, să vă opriţi câteva minute pentru a le primi. Nu,
aceasta nu trebuie să se petreacă aşa. Cerul nu e la dispoziţia oa-
menilor superficiali şi nepăsători. Într-un moment determinat, în
anumite condiţii, el îşi revarsă binecuvântările şi dacă nu sunteţi
destul de conştienţi pentru a le primi sau nu ştiţi să le conservaţi,
cu atât mai rău pentru voi, ele vă vor părăsi.
Deci, fiţi atenţi: în zilele în care simţiţi că aţi avut o revelaţie, că aţi
primit o graţie a Cerului, încercaţi să  conservaţi acest lucru cu
precizie. Chiar v-am dat o metodă. Încercaţi să vă amintiţi mo -
mentele cele mai luminoase ale existenţei voastre, gândiţi-vă prin
cine au venit şi cum s-au produs, faceţi-le să  revină des în me mo -
ria voastră ca şi cum vă recântaţi deseori o muzică ce vă place, şi
retrăiţi din nou aceleaşi senzaţii de puritate, libertate, lumină.
Din nefericire, majoritatea oamenilor fac chiar contrariul: ei îşi
amintesc numai de ce i-a făcut să sufere, poartă cu ei acest
lucru, îl privesc, îl rumegă. Este foarte periculos, nu trebuie să te
întorci spre ceea ce a fost rău. Trebuie să trageţi pentru tot dea -
una o concluzie şi să nu mai reveniţi la aceasta. Vă faceţi rău
revenind continuu asupra unor stări sau evenimente negative.
Atunci, de acum începând, când Dumnezeu vă va da binecu-
vântarea sa, păstraţi-o cu sfinţenie, pentru că fericirea constă
într-o permanentă atenţie îndreptată către lucrurile frumoase,
într-o sensibilitate faţă de tot ce este divin. Când simţiţi că
spiritul, lumina vă vizitează, nu lăsaţi să se şteargă aceste
impresii gândindu-vă imediat la altceva, opriţi-vă îndelung asupra
acestei impresii pentru ca ea să pătrundă profund în voi şi să
dea rezultate. Astfel ea lasă urme pentru eternitate. Trebuie
formată o obişnuinţă: în loc să ne aplecăm tot timpul asupra
stărilor negative, asupra decepţiilor, animozităţilor, debarasaţi-
vă de ele şi concentraţi-vă asupra a ce vi se întâmplă bine, pur,
luminos. 

11. Pământul Canaan-ului.
Când vi se întâmplă să vă daţi seama că sunteţi pe o cale
greşită, că aţi servit forţele negative, lăsându-vă tentaţi de mici
plăceri trecătoare, schimbaţi calea, îndepărtaţi-vă rapid de
zonele periculoase în care v-aţi rătăcit. Conştientizaţi că depinde
în totalitate de voi ce zonă veţi frecventa. Dacă vă aventuraţi
dedesubtul acestei linii de demarcaţie ce se poate simboliza
prin nori, evident, veţi cădea sub legea norilor: este întunecat şi
vă este frig. Dar urcaţi, depăşiţi această linie a norilor şi vă veţi
găsi imersat în lumină şi căldură. Da, totul depinde de voi.
Religia ne învaţă că Dumnezeu ne pedepseşte pentru faptele
noastre rele şi ne răsplăteşte pentru cele bune. Nu este decât
un mod de a prezenta lucrurile. În realitate, Dumnezeu nu ne
pedepseşte şi nici nu ne răsplăteşte. Noi suntem cei care, prin
gândurile noastre, sentimentele şi faptele noastre, alegem să
mergem într-o zonă sau alta; în continuare vom avea de suferit
sau vom beneficia de condiţiile acestor zone. Şi nu este acelaşi
lucru de a merge în zonele luminii sau cele ale tenebrelor!

“Tot ceea ce este jos, este ca şi ceea ce este sus” a spus
Hermes Trismegistul. Ceea ce înseamnă de asemenea: ceea
ce este în interior, este ca şi ceea ce este în exterior; ceea ce
este înăuntru este ca şi ceea ce este în afară. Pe pământ veţi
găsi toate felurile de zone, unele împădurite, înflorite, fertile
unde vă plimbaţi minunându-vă, în deplină siguranţă; altele
sunt nişte deşerturi, nişte mlaştini sau jungle locuite de fiare,
animale veninoase, unde sunteţi în permanenţă ameninţat. Da,
sunt de toate pe pământ: torente tumultoase şi lacuri liniştite,
vârfuri de munte şi prăpăstii, vulcani şi gheţari...Toate acestea
le ştiţi, dar ceea ce nu ştiţi, este că aceste zone există şi în voi
înşivă; şi în voi există vârfuri şi prăpăstii, mlaştini şi grădini
înflorite, deşerturi şi câmpii fertile.
Este bine să cunoşti geografia, geologia şi agricultura, dar este
şi mai important să cunoaştem pământurile noastre interioare şi
să învăţăm cum să evităm unele şi să penetrăm în alte pământuri
pentru a le întreţine şi a le cultiva. Este bine să ştii să navighezi
pe fluvii şi oceane sau să mergi să escaladezi vârfurile munţilor,
dar este încă mai bine să ştii să stăpâneşti furtunile şi vârtejurile
interioare şi să exersezi escaladarea vârfurilor munţilor spirituali.
Atunci, iată care este de acum munca pe care trebuie să o
faceţi: a explora diferitele zone din voi şi, prin gândire, meditaţie,
rugăciune şi contemplaţie să atingeţi Ţara făgăduinţei de care
povesteşte Geneza, ţara Canaanului, “unde curge laptele şi
mierea”, simboluri ale vieţii pline şi perfecte.
Viaţa omului nu e nimic altceva decât un lung pelerinaj în de-
scoperirea zonelor necunoscute: unele primitoare, unde se poate
opri măcar pentru o vreme; altele neprimitoare, pe care trebuie
să le evite sau să fugă cât mai repede dacă din nefericire a avut
imprudenţa să pună piciorul. Ei da, cîţi gânditori şi poeţi au
comparat existenţa cu o călătorie! Veţi înţelege imediat de ce.
Chiar dacă rămâneţi toată viaţa acasă, în camera voastră, puteţi
cunoaşte interior tot ceea ce există pe pământ în materie de
călătorii sau fenomene ale naturii. În unele zile vă plângeţi:”Nu
ştiu ce e cu mine, mă sufoc!” Ei bine, este pentru că, fără să vă
daţi seama, aţi coborât prea jos în adâncimile subterane şi acum
sunteţi zdrobit. Atunci, ieşiţi puţin, urcaţi la aer, şi veţi spune:”Oh,
ce uşurinţă! În sfârşit respir.” Şi dacă în anumite zile vă simţiţi
dilatat, inspirat, ca şi cum aţi scăpat de legea gravitaţiei, este
pentru că aţi făcut o ascensiune, chiar dacă aceasta e inconştientă.
Se poate întâmpla rar, în condiţii excepţionale, să faceţi cu
adevărat această experienţă de scăpare de gravitaţie, ca şi cum
aţi zbura. Cu ocazia primei mele şederi în India, când călătoream
în Caşmir, mă dusesem dincolo de Srinagar, în regiunea Gulmarg
şi mergeam pe munte admirând Nanga Parbat, unul din cele
mai înalte vârfuri din Himalaia. Spectacolul era minunat...Şi
deodată, m-am simţit transportat: mă deplasam cu o asemenea
uşurinţă încât picioarele mele nu mai atingeau solul, escaladam
pantele ca şi cum aş fi zburat. Mi s-a întâmplat o singură dată în
viaţă şi a rămas pentru mine o amintire de neuitat.

12. Spiritul este deasupra legilor destinului
Toate încercările care ne vin au o raţiune; trebuie să o căutăm
şi dacă o vom face cu sinceritate, cu scopul de a progresa,
lumea invizibilă, care nu e chiar închisă şi crudă, ne va da
răspunsul. Vă poate releva cum, într-o altă încarnare, aţi călcat
legile divine şi vă poate arăta că primiţi aceste încercări în con-
formitate cu justiţia divină, pentru a vă îndemna să vă reparaţi
erorile. Desigur, veţi spune: “Dar de ce în această formă?
Această judecată putea veni cu blândeţe, cu gentileţe, să mi se
explice cu cuvinte amiabile ce trebuie să fac pentru a mă
schimba. Nu sunt atât de prost ca să nu înţeleg.”
Din păcate, nu vă cunoaşteţi de loc. Da, de câte ori entităţile
celeste au venit să vă explice în toate manierele posibile că
trebuie să fiţi mai conştiincios, mai cinstit, mai răbdător, mai
generos, etc., şi voi n-aţi auzit, n-aţi văzut, n-aţi înţeles nimic.
Deci acum, pentru că v-aţi arătat atât de surd, orb, mărginit,
trebuie să fiţi puţin zguduiţi. Iată de ce justiţia divină v-a trimis
să vă încarnaţi în condiţii dificile, unde aveţi de suferit pentru a
vă plăti datoriile şi aveţi de învăţat câteva adevăruri. Şi voi
trebuie să acceptaţi această situaţie.
De altfel, dacă nu vreţi să acceptaţi aceasta, nu se schimbă,
oricum, nimic. Nu ne putem sustrage justiţiei divine şi nu o
putem evita. De aceasta, e inutil să consultăm astrologi, cum
fac unii, pentru a vă preveni de pierderile şi acidentele la care
sunteţi expuşi. E inutil să vă puneţi la adăpost. Pentru că, orice
veţi face, nu evitaţi nimic: nu scăpaţi de destin prin şiretlicuri.
Singurul lucru pe care îl puteţi face este să lucraţi cu lumina,
pentru ca atunci când zilele încercărilor vor veni, să aveţi posi-
bilitatea de a le suporta mai bine.
Ştiţi, de exemplu, că veţi suferi de o boală gravă: ei bine, ducând
o viaţă raţională, purificând şi întărind organismul vostru, vă
pregătiţi armele cu care veţi lupta. Nu aveţi posibilitatea să
evitaţi această boală, dar în ziua când va începe, îi veţi putea
micşora aria de acţiune. Această lege e valabilă în toate domeniile:
eforturile pe care le faceţi pentru a vă întări şi pentru a vă puri -
fica vă vor permite să înfruntaţi încercările în condiţii mai bune.
Destinul nu se lasă înduioşat, dar el nu e niciodată crud; e just.
Toate greşelile pe care le-aţi comis se adună pe un platan al
balanţei, dar dacă vă decideţi să vă redresaţi viaţa, tot ceea ce
faceţi bun va apăsa pe celălalt platan. 

Deci, când va veni momentul de a plăti pentru greşeli, gândurile,
sentimentele, acţiunile voastre bune intervin pentru ca plata să
fie mai mică. Aceasta înseamnă, de asemenea, că nu trebuie
să fim fatalişti spunând: “Pentru că destinul meu e aşa şi aşa,
nu e nimic de făcut, trebuie să-l accept.” Nu. Nu uitaţi niciodată
aceasta: destinul nu ne cere sufocarea, înăbuşirea spiritului.
Din contră, destinul există pentru a ne obliga să ne trezim
spiritul şi să lucrăm cu el, pentru a ne crea un nou destin. 
Din cauza greşelilor săvârşite în încarnările precedente, omul
trebuie să sufere, conform destinului său; hinduşii spun că e o
“Karmă” de plătit. Dar aceasta nu semnifică că e imposibil de a
reacţiona la aceasta, pentru că cel ce nu face nimic altceva
decât să sufere, o sfârşeşte, într-o zi, strivit. Din contră, trebuie
să luptăm cu armele iubirii şi luminii, pentru a triumfa asupra
destinului şi pentru a intra în ordinul Providenţei. Din acest
moment, nu mai există destin pentru omul ce s-a hotărât să
trăiască în lumină. El a schimbat planul, legile nu mai sunt ace -
lea şi, a ieşit din lumea fatalităţii pentru a intra în cea a graţiei.
Marea majoritate a oamenilor, care nu au idei prea clare despre
acest subiect, folosesc cu indiferenţă cuvântul destin pentru tot
ce li se întâmplă în viaţă, bun sau rău. Nu, să numim, dacă
vreţi, “destin” consecinţele ignoranţei noastre, greşelilor noastre,
şi “Providenţă” consecinţele luminii noastre şi a tot ceea ce am
făcut bun. Deci, acum e clar: există Providenţă pentru cei ce
trăiesc în lumina şi dragostea divină şi există destin pentru cei
ce se încăpăţânează să rămână mărginiţi şi răutăcioşi. Acel
care vrea să iasă de sub influenţa destinului trebuie să înceapă
prin a vedea clar lucrurile: să discearnă gândurile, sentimentele
şi faptele care-i îngreunează karma, şi să se străduie să devină
mai înţelegător, mai pur, mai dezinteresat. Astfel el va intra în
sfera Providenţei unde îşi crează cu adevărat viitorul.
Cu căteva excepţii, extrem de rare, nici o fiinţă umană n-a venit
pe pământ fără să aibă greşeli de reparat, datorii de plătit. Cîţi
Iniţiaţi, cîţi sfinţi şi profeţi au suferit, de asemenea, pentru a-şi
repara greşelile pe care le-au făcut în încarnările anterioare!
Aceasta nu a înpiedicat sufletul şi spiritul lor să trăiască în
splendoarea divină, pentru că munceau fără răgaz, în ciuda
karmei lor, şi astfel au devenit sfinţi.
Orice vi se întâmplă, trebuie să vă păstraţi spiritul vostru într-o
regiune inatacabilă. Aici trebuie să vă refugiaţi pentru a munci.
Atunci, chiar dacă karma vă asaltează, vă veţi simţi deasupra:
karma vrea să vă limiteze, voi vă veţi elibera; karma vrea să vă
ţină în întuneric, voi vă veţi ilumina...pentru că în ciuda oricăror în -
cer cări voi vă continuaţi eforturile. Da, trebuie să căutaţi să ajungeţi
la acel punct în care veţi scăpa sferei de influenţă a karmei.
Se pune acum problema de a şti dacă puteţi urca până acolo,
dacă sunteţi capabili de a vă stabili în această regiune care se
găseşte dincolo de vânturi, vârtejuri şi fulgere. Tocmai despre
această regiune vorbea Iisus când dădea sfatul de “a construi
casa pe stâncă”. Stânca este sfera spiritului în care trebuie să
ne plasăm lăcaşul, pentru că este singurul loc ferit de intemperii.
Este de asemenea “înaltul refugiu” din Psalmul 91: planul cauzal.
Până când nu aţi atins această sferă prin gândire şi meditaţie,
veţi stagna în regiunile inferioare ale planului mental şi al planului
astral şi veţi fi vulnerabili, veţi rămâne pradă zbuciumărilor. 
Sper că aceste cuvinte vor clarifica mai bine problema. Nu pu -
tem scăpa karmei, dar putem să o plătim în diferite feluri. Este
ca şi în viaţă, cel mai des se plăteşte cu bani, dar sunt alte mij -
loa ce de a-ţi achita datoriile: poţi munci sau face un cadou sau
poţi face un serviciu...În plan spiritual cel mai bun mijloc de plată
este de a strânge aur, adică a-ţi dezvolta calităţi şi virtuţi. Dar şi
rugăciunea e o formă de plată, pentru că şi în rugăciune puneţi
aur, tot ce este mai bun din inima voastră, din sufletul şi spiritul
vostru. Vă căiţi pentru greşelile voastre, promiteţi să le reparaţi
prin fapte bune. Atunci Cerul spune:”De vreme ce se căieşte şi
vrea să-şi repare greşeala, înseamnă că a înţeles: să-i uşurăm
încercările”. Pentru că, ce doreşte Cerul? Ca noi să fim mai
buni. El nu vrea să ne strivească, la ce i-ar servi? Dorinţa sa
este ca noi să devenim mai conştienţi, mai înţelepţi; de aceea,
dacă noi avem capul tare, el continuă să ne trimită încercări. Dar
dacă vede că noi am înţeles fără să trebuiască să trecem prin
toate aceste încercări, îi este suficient, el nu ţine să ne nimicească.
Există multe exemple de oameni care au plătit datoriile lor
karmice lucrând pentru alţii, sacrificându-se, dându-şi timpul şi
forţele, gândurile şi sufletul... Aceasta, pentru că nu trebuie să
luăm de pretext cunoaşterea legii karmei, pentru a rămâne
indiferenţi suferinţelor umane. Din nefericire, iată ce am constatat:
auzind vorbindu-se despre karmă, anumiţi aşa zişi spiritualişti,
în loc să gândească la toţi cei care suferă şi a se decide să facă
ceva pentru ajutorarea lor, se mulţumesc să spună:”Oh, este
karma lor”, şi nu fac nimic. Dacă o folosesc pentru a avea
motive de a se bălăci în egoismul lor, uneori ar fi de preferat ca
oamenii să nu fi auzit niciodată vorbindu-se de karmă. De
aceea, consider că este o mare superioritate din partea occi-
dentalilor de a nu accentua suferinţele celorlalţi fără a face
nimic. După cum se vede, când e foamete, sunt epidemii,
inundaţii, cutremure de pământ, ei organizează imediat ajutoare,
şi este minunat!

continuarea în ediţia următoare
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In zilele care urmeaza, Berbecii risca
sa provoace, din egoism, niste conflicte familiale care le
vor atrage antipatie generala. E bine sa fie atenti la vor-
bele pe care le spun, le datoriile pe care le au catre una
sau alta din rudele lor, ca sa nu se trezeasca mai apoi
ca sunt ostracizati. La serviciu vor avea foarte multe de
facut si vor presta cu brio, iar realizarile lor se vor traduce
in bani mai multi.   In dragoste, toate le vor merge bine si
se pot astepta la momente speciale, mai ales la mijlocul
perioadei.

Pentru Lei, saptamana sta sub semnul
conflictului. Oriunde. Se pot certa cu partenerul de cuplu,
cu seful, cu portarul, cu colegii de serviciu, cu oricine.
Asta nu inseamna ca ei vor fi nervosi si iritabili, ci ca, pur
si simplu, trec printr-o perioada in care certurile pot
izbucni pe neasteptate din cele mai meschine motive.
Depinde doar de ei sa se controleze. Vor fi preocupati de
bani, dar mai au de asteptat la acest capitol.   In dragoste,
pot rasturna situatia transformand o cearta intr-o noapte
pasionala de amor.

Sagetatorii vor avea parte de niste tulburari
sentimentale. Acest lucru nu inseamna neaparat ceva
rau, ci doar ca vor exista niste fluctuatii care ii vor scoate
din banal. Pot avea de-a face cu niste capricii de-ale
partenerului, sau, pentru cei singuri, pot intalni pe cineva
care le place, dar ii si pune pe ganduri. Se recomanda
sa fie flexibili, sa nu cedeze orgoliilor meschine, pentru
ca nu va fi vorba de nimic grav si lucrurile vor reveni la
normal.   Vor exista si niste ingrijorari, niste nesigurante
legate de bani, in special de banii imprumutati altora.

Pe Tauri ii asteapta, din punct de
vedere afectiv, o perioada de insingurare si nemultumire.
Nu e neaparat sa fie din cauza unor lucruri neplacute, ci
pur si simplu unul din acele momente proaste care mai
apar in viata si apoi trec. Totusi, cei cuplati trebuie sa fie
foarte atenti si sa explice partenerului dorinta lor de izo-
lare, pentru a nu fi intelesi gresit.   Sub aspect profe-
sional, o retragere temporara le va permite sa observe
niste lucruri care le-au scapat pana acum, lucruri legate
in special de niste conflicte mocnite intre cei cu care lu-
creaza.

Saptamana Fecioarelor sta sub sem-
nul deplasarilor: cel mai probabil este sa apara calatorii
neprevazute, insotite de un oarecare stres, sau, pur si
simplu, zile de alergatura de colo pana colo, legate de
rezolvarea unor chestiuni profesionale. Relatiile senti-
mentale vor fi si ele afectate de aceasta stare de stres,
asa ca se recomanda un pic mai multa grija in exprimare
si comportament: s-ar putea sa nu li se accepte scuzele
mai tarziu.   Banii vor veni, sub forma unui cadou sau a
unui imprumut restituit.

Capricornii vor fi foarte preocupati de
latura financiara: poate vor face un imprumut, vor vinde
niste bunuri, se vor implica in niste speculatii. Toate au
sanse sa iasa asa cum isi doresc ei, atata timp cat se
controleaza la cheltuieli si isi impart in mod inteligent
eventualul surplus banesc. Se bucura in continuare de o
perioada buna in dragoste, in sensul ca au control asupra
situatiei, ei sunt cei care pot face lucrurile sa stea bine
sau nu.   Profesional, ii va bate gandul unei schimbari
serioase, dar inca nu se vor hotari sa actioneze.

Gemenii vor avea o saptamana foarte
activa sub aspect social: vor iesi mult din casa, vor fi so-
licitati sa participe la evenimente, vor fi sunati, cautati si
invitati peste tot. Chiar si cei mai singuratici nu vor putea
gasi la nesfarsit pretexte sa nu se prezinte intr-un loc sau
altul. In dragoste, cei cuplati se vor bucura de niste zile
de armonie si tandrete, iar cei singuri vor fi tentati de
aventuri placute si fara complicatii.  In continuare, banii
vor fi centrul preocuparilor lor si au toate sansele sa fie
extrem de eficienti in acest sens.

Balantele vor trece prin niste zile foarte
bune, din punct de vedere al tonusului fizic

si psihic. Chiar si atunci cand nu li se intampla nimic de-
osebit, vor fi active, binedispuse si vor transmite aceasta
stare si celor din jur. Dispozitia lor de zile mari le va
atrage complimente si invitatii la diverse evenimente. In
dragoste, vor fi in expectativa: cele cuplate vor astepta
calm rezolvarea unui conflict de cuplu, iar cele singure
vor astepta initiativa din partea persoanei dorite.
Energia pozitiva pe care o vor emana le va spori sansele
de reusita in iubire.

Dragostea va fi in centrul atentiei pentru Varsatori, orice vor
intreprinde in acest sens le va reusi. Se pare ca au intrat
intr-o perioada armonioasa si intensa din punct de vedere
sentimental. Exista insa riscul unor incidente profesionale
legate de relatiile interumane: certuri cu colegii sau superi-
orii, reprosuri, acuzatii. Stilul ironic si cam dispretuitor al na-
tivilor ar putea agrava situatia: chiar daca ei stiu ca au
dreptate, e mai bine sa evite confruntarile.
Probleme cu banii nu vor exista, desi nu se poate spune
ca se vor bucura de vreun surplus.

Dupa o perioada de zburdalnicie si distractii, Racii se vor
intoarce la lucrurile serioase. Se vor pune pe munca, sau
pe studiu, isi vor revizui planurile si vor incerca sa fie cat
mai eficienti. Vor fi cateva probleme la capitolul relatii in-
terumane: ei risca sa faca tot felul de gafe, sau sa comita
acte jignitoare pentru cei din jur, ceea ce le-ar putea
atrage o antipatie generala. Chiar daca sunt preocupati
de planuri marete, e bine sa nu neglijeze sentimentele
celorlalti.   In dragoste, vor astepta ingrijorati un semn de
schimbare.

Si pe Scorpioni ii asteapta niste emotii put-
ernice legate de dragoste, dar, spre deosebire de ceea
ce se intampla in cazul Sagetatorilor, la ei va fi vorba de
lucruri mai serioase. Desi au succes cand e vorba de flir-
turi marunte si de atractia fizica, atunci cand vine vorba
de sentimente mai serioase, ei risca un refuz sau un con-
flict care ii va rani. Se recomanda o retragere strategica
si stapanirea geloziei care ii caracterizeaza, pentru ca,
in caz de esec, sa poata parasi scena cu demnitate.   
Vor avea, in schimb, noroc la bani, dar vor si cheltui
destul de mult.

Aceasta saptamana este favorabila 
rezolvarii problemelor de sanatate si a

problemelor legate de locuinta. Tot ce a fost
amanat pana acum din diverse motive, fie ca e vorba de
o operatie, de o reparatie in gospodarie, de plata unor
facturi, trebuie inceput acum, pentru ca are toate sansele
sa se rezolve cu bine. In dragoste, perioada este mai fa-
vorabila celor singuri decat celor cuplati (desi nici acestia
n-ar avea de ce sa se planga, sub aspect astrologic),
pentru ca acestia vor avea un succes deosebit in fata
persoanelor pe care le au in obiectiv.  Daca se hotarasc
sa actio ne ze, astrele vor fi de partea lor.
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Apariţie spectaculoasă
a Simonei Halep

Simona Halep a avut o aparitie
spectaculoasa la un eveniment or-
ganizat cu ocazia turneului de la
Beijing. Jurnalistii americani au re-
marcat-o pe sportiva noastra, dupa
ce aceasta s-a prezentat intr-o
rochie neagra si pantofi galbeni.
"Simona, favorita numarul 2, arata
foarte bine si in rochie", noteaza
presa din Statele Unite ale Americii.
Simona participa in aceasta sapta-
mana la Openul Chinei, turneu
dotat cu premii in valoare totala de
5,4 milioane de dolari.
Tenismena noastra o va intalni in
optimi pe nemtoaica Andrea
Petkovic.

Sorana Cîrstea a ieşit
din TOP 100 WTA.

Sorana Cîrstea, care are
anul acesta un bilanţ de 11
victorii şi 22 de înfrângeri, a
ieşit din prima sută a ier-
arhiei, coborând 18 poziţii,
până pe 102. Monica Nicu -
lescu se menţine pe locul
41, Irina Begu a coborât trei
locuri şi se află pe 62.
La dublu, Monica Niculescu

staţionează pe locul 39, Irina Begu a pierdut patru
locuri şi se găseşte pe 57, iar Raluca Olaru a coborât
două trepte, până pe 75.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.430 puncte 
2 (2). Simona Halep 6.036 
3 (3). Petra Kvitova (Cehia) 5.926 
4 (4). Maria Sharapova (Rusia) 5.680 
5 (5). Na Li (China) 5.270 
6 (6). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.035 
7 (9). Eugenie Bouchard (Canada) 4.793 
8 (7). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.455 
9 (10). Ana Ivanovic (Serbia) 4.180 
10 (8). Angelique Kerber (Germania) 4.050 
............................................................... 
41 (41). Monica Niculescu 1.160 
62 (59). Irina Begu 918 
102 (84). Sorana Cîrstea 550 
106 (103). Alexandra Dulgheru 531 
150 (151). Andreea Mitu 378 
198 (201). Alexandra Cadanţu 274 
242 (247). Ana Bogdan 189 
278 (292). Patricia Maria Ţig 150 etc.

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sara Errani (Italia) 10.050 puncte 
1 (1). Roberta Vinci (Italia) 10.050 
3 (3). Shuai Peng (China) 7.700 
4 (4). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 7.310 
5 (7). Elena Vesnina (Rusia) 6.190 
6 (8). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.170 
7 (5). Cara Black (Zimbabwe) 5.905 
8 (5). Sania Mirza (India) 5.535 
9 (9). Katarina Srebotnik (Slovenia) 4.660 
10 (10). Kveta Peschke (Cehia) 4.410 
....................................................... 
39 (39). Monica Niculescu 1.940 
57 (53). Irina Begu 1.345 
75 (73). Raluca Olaru 1.110 
136 (136). Elena Bogdan 521 etc.

Lucian Bute va boxa
cu un argentinian

Lucian Bute a anuntat luni, din Canada, numele urmatoru-
lui sau adversar. Acesta este un argentinian in varsta de
35 de ani, Roberto Bolonti.

Asa cum presa canadiana a anuntat inca de saptamana
trecuta, fostul campion mondial a ajuns la un acord cu
staff-ul lui Bolonti, argentinianul urmand a fi primul adver-
sar al lui Lucian din campania de revenire in fruntea box-
ului.
"Am vrut un adversar de calitate pentru urmatoarea mea
lupta. Bolonti este un boxer agresiv, care poate pune prob-
leme. E exact ce aveam nevoie", a spus Lucian.
Roberto Feliciano Bolonti este un sportiv in varsta de 35
de ani, ce are un palmares destul de impresionant, cu 35
de victorii si numai 3 infrangeri in decursul carierei.
Argentinianul a pierdut insa cea mai importanta lupta din
viata lui, fiind invins de neamtul Jurgen Brahmer intr-o dis-
puta in care acesta din urma si-a pus in joc titlul mondial
WBA.
Bolonti a rezistat 12 reprize in fata germanului, dar a pier-
dut prin decizia in unanimitate a celor trei arbitri judeca-
tori.
Lucian Bute va incepe imediat pregatirea pentru aceasta
lupta, urmand a pleca pentru trei zile in Los Angeles, dupa
care va calatori tocmai in Filipine.
Galateanul se va pregati alaturi de celebrul Manny Pac-
quiao si de noul sau antrenor, Freddie Roach.
Lupta dintre Lucian Bute si Roberto Bolonti este progra-
mata in data de 6 decembrie, la Centre Bell din Montreal.

Cât câștigă un arbitru? 
Diferențe uriașe între Liga 1 

și campionatele mari din Europa

Arbitrajul reprezintă o componentă importantă în cadrul
partidelor și de multe ori hotărârile luate de centrali sunt
cele care decid soarta unui meci.
Deoarece în mâinile arbitrilor cade o mare responsabilitate,
aceștia sunt remunerați ca atare, cu mult peste alte locuri
de muncă.
La un calcul simplu, este extrem de profitabil să devii ar-
bitru de primă ligă în România. Conform ultimelor bareme
prezentate pe site-ul LPF, la fiecare meci aceștia primesc
următoarele sume:

Arbitru central - 5368 lei
Asistent și rezervă de centru - 3757 lei fiecare
Observator - 2437 lei

Cu toate acestea, valorile din România nici nu se compară
cu cele din fotbalul mare. În Spania, un central primeșete
3.700 de euro per meci, plus încă 11.000 de euro pe lună
salariu! Meciurile din cupele europene sunt recompensate
cu 6.000 de euro, astfel că într-un an, un arbitru bun din
La Liga câștigă aproximativ 200.000 de euro pe an!
În Italia lucrurile stau asemănător: centralii sunt plătiți mai
bine la fiecare meci, însă încasează un salariu lunar mai
redus - 4.000 de euro pe fiecare etapă arbitrată și 8.000
de euro salariu pe lună.
Cei mai bine plătiți arbitri de centru sunt evident cei en-
glezi: 20.000 de lire (puțin peste 25.000 de euro) primește
fiecare fluieraș ce oficiază la centru un meci din Premier
League.

Real va juca pentru prima dată
în echipamentul cu dragoni

Real Madrid, deținătoarea trofeului UEFA Champions
League, va purta, la meciul de miercuri, cu Ludogorets,
transmis ÎN DIRECT pe Digi Sport 1, noul echipament
negru, creat special pentru competiția în care ibericii dețin
recordul de triumfuri: 10.

Campionii continentului vor inaugura oficial, astfel, linia de
echipament creată de designerul de modă japonez Yohji
Yamamoto, care are pe fața tricoului imprimată o imagine
ce reprezintă doi dragoni îngemănați (un dragon asiatic și
echivalentul Păsării Phoenix din mitologia asiatică).
Lansarea echipamentului destinat exclusiv acestui sezon
de UEFA Champions League a avut loc la finalul lunii au-
gust, în cadrul unui eveniment fastuos
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Etapa a 9 a noului sezon din Liga 1 s-a
incheiat luni seara, dupa disputarea ul-
timelor doua partide.

Iata rezultatele complete:

Vineri

CSMS Iasi - Concordia Chiajna 1-2

Sambata

Gaz Metan Medias - Ceahlaul 2-2

Botosani - Brasov 0-0

Rapid - Dinamo 0-3

Duminica

CSU Craiova - ASA Targu Mures 1-0

Viitorul - Petrolul 1-3

Steaua - Astra 0-0

Luni

Pandurii - Otelul 4-0

CFR Cluj - U Cluj 1-0

Clasamentul dupa etapa a 9 a:

1. Steaua 22p
2. CFR Cluj 22p
3. Astra 19p
---
4. Dinamo 18p
5. Petrolul 17p
6. ASA Targu Mures 15p
7. FC Botosani 14p
8. Gaz Metan Medias 12p
9. Ceahlaul 12p
10. CSU Craiova 11p
11. Pandurii 10p
12. FC Brasov 10p
---
13. U Cluj 8p
14. Rapid 8p
15. Chiajna 8p
16. Viitorul 6p
17. Otelul 5p
18. CSMS Iasi 4p

Tocătorul de antrenori! 
Peste jumătate din echipele din Liga I și-au schimbat tehnicienii

Este recunoscut faptul că oficialii cluburilor românești nu dau dovadă de prea multă
răbdare atunci când rezultatele nu sunt cele pe care le așteaptă. Ca atare, de mai mulți
ani primul eșalon s-a dovedit o adevărată morișcă de tehnicieni, deloc puține fiind
situațiile în care unele formații trec la schimbări la doar două sau trei etape scurse dintr-
un nou sezon.

Nici actuala ediție nu face
excepție. Ba chiar din contră,
dacă socotim faptul că Marin
Barbu a fost demis de la
Ceahlăul după runda cu
numărul 2, Cornel Țălnar l-a
imitat o etapă mai târziu la
Brașov, iar Bogdan Stelea s-a
trezit într-o situație similară
după doar patru meciuri oficiale
în calitate de antrenor principal

al Viitorului.
Matematica nu minte, iar cifrele sună cinic: zece echipe, adică mai mult de jumătate
dintre formațiile din Liga I de fotbal, şi-au schimbat antrenorii după doar nouă etape
desfăşurate din sezonul competiţional 2014-2015!
Printre acestea se remarcă faptul că toate echipele nou-promovate şi-au înlocuit
tehnicieni: CSMS Iaşi, CS Universitatea Craiova, ASA Tg. Mureş şi Rapid, dar şi
Ceahlăul, FC Braşov, Viitorul Constanţa, Oţelul, "U" Cluj sau Petrolul au procedat identic.
De departe, cea mai surprinzătoare mutare este cea care a apărut la ASA Tg. Mureș,
echipă care și-a propus salvarea de la retrogradare drept obiectiv, iar acum se află pe
locul 6 în clasament. Cu toate acestea, Adrian Falub a fost mazilit luni, după ce a pierdut
cu 0-1 la Craiova, contra celor de la CS Universitatea.
Cu Falub pe bancă, ASA a cucerit 15 puncte în cele 9 etape, în timp ce Ionel Ganea a
acumulat 8 puncte cu Rapid şi a lăsat echipa pe locul 13. 

LISTA ECHIPELOR CARE ȘI-AU SCHIMBAT ANTRENORII
* Ceahlăul Piatra Neamţ: Marin Barbu, înlocuit de Florin Marin după etapa a 2-a
* FC Braşov: Cornel Ţălnar, înlocuit cu Adrian Szabo după etapa a 3-a
* Viitorul Constanţa: Bogdan Stelea, înlocuit de Bogdan Vintilă după etapa a 4-a, înlocuit

de Gheorghe Hagi din etapa a 6-a
* CSMS Iaşi: Marius Lăcătuș, schimbat cu Ionuţ Chirilă după etapa a 5-a
* CS Universitatea Craiova: Ionel Gane, schimbat de cuplul Sorin Cârţu-Emil Săndoi

după etapa a 6-a
* “U” Cluj: Mihai Teja, înlocuit de George Ogăraru după etapa a 6-a
* Oţelul: Hans Michael Weiss, înlocuit de Tibor Selymes după etapa a 7-a
* Petrolul: Răzvan Lucescu, schimbat de Gheorghe Mulţescu după etapa a 7-a
* ASA Tg. Mureş: Adrian Falub, înlocuit de Cristi Pustai după etapa a 9-a
* Rapid: Ionel Ganea, schimbat cu Marian Rada după etapa 9-a

Performanţă fantastică: Reghecampf s-a calificat
în finala Ligii Campionilor Asiei

Al-Hilal, echipa antrenata de Laurentiu Reghecampf, s-a
calificat, marti, in finala Ligii Campionilor Asiei, dupa in-
frangerea, scor 1-2, de pe terenul lui Al-Ain (Emiratele
Arabe Unite).
Avantajul de trei goluri luat in meciul tur (3-0) a fost
suficient pentru Al-Hilal, care merge in finala competitiei
pentru a cincea oara in istorie.
Primul gol al meciului a fost marcat in minutul 10 de
Myeong-Ju Lee (Al-Ain), dar Hilal a revenit si a egalat in
minutul 65 prin Al Shamrani. Al-Ain a marcat golul victoriei
in minutul 78, prin Kembo-Ekoko, insa nu a fost suficient.
La Al-Hilal, Mihai Pintilii a fost titular.

In cealalta semifinala se intalnesc FC Seoul (Coreea de Sud) si WS Wanderers
(Australia), intr-un meci programat miercuri. In prima mansa, cele doua formatii au
terminat la egalitate, scor 0-0.
Finala Ligii Campionilor Asiei se va disputa dupa sistemul tur-retur.
Laurentiu Reghecampf a preluat-o pe Al-Hilal in aceasta vara si a disputat, in Liga
Campionilor Asiei, meciurile din sferturile de finala si semifinale.
Antrenorul roman are un salariu anual de 3,5 milioane de dolari in Arabia Saudita.
Al-Hilal are doua Ligi ale Campionilor Asiei in palmares, in 1991 si 2000.

Seria I
Dorohoi 1 - 4 Voluntari
Brăila 2 - 0   Academica Argeş

Baloteşti 1 - 2      Rapid Suceava
Farul Constanţa 4 - 0 Gloria Buzău

Săgeata Năvodari 2 - 1 SC Bacău

Unirea Slobozia 3 - 3 Berceni

Clasamentul
1 SĂGEATA NĂVODARI 13

2 Rapid Suceava 11

3 Academica Argeş 10

4 Voluntari 9

5 Brăila 8

6 Unirea Slobozia 6

7 Farul Constanţa 6

8 Gloria Buzău 6

9 SC Bacău 5

10 Berceni 5

11 Baloteşti 4

12 Dorohoi 1

Seria II

Metalul Reşiţa 2 - 0 Poli Timişoara

Fortuna 2 - 1 Unirea Tărlungeni

Şoimii Pâncota 0 - 0 Olt Slatina

Mioveni 1 - 0 Olimpia Satu Mare

Râmnicu Vâlcea 0 - 0 Bihor Oradea

Clasamentul

1 METALUL REŞIŢA 13

2 Fortuna 10

3 ACS Poli Timişoara 9

4 Mioveni 8

5 CSM Râmnicu Vâlcea 6

6 Caransebeş 5

7 Unirea Tărlungeni 4

8 Olt Slatina 3

9 Olimpia Satu Mare 3

10 Şoimii Pâncota 3

11 Bihor Oradea 2

Liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele complete înregistrate în etapa a 9-a şi clasamentul

Liga B de Fotbal: 
Etapa a 5-a * Rezultaltele şi clasamentul la zi
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ALMANAH

SVASTICA
Cuvantul svastica a fost manipulat in ultimii 70 de ani ca
un simbol malefic fiind in mod grosolan asociat cu Hitler,
fascism, nazism, Al Doilea Razboi Mondial și Holocaust.

Daca citesti etimologia acestui cuvant ,afli ca " Cuvantul
svastica isi are originea in sanscrita suastika, insemnind
orice obiect benefic sau aducator de noroc si in particular
un semn facut pe obiecte si persoane pentru a indica
norocul. Este format din su- (inrudit cu ευ- din greaca), care
inseamna "bine, bun" si asti un rezumat verbal a radacinii
ca "a fi"; astfel suasti inseamna "a fi bine, stare buna". Sufixul
-ka formeaza un diminutiv, si svastika putind fi tradus efectiv
prin "obiect mic asociat cu a fi bine", in mare "portbonheur"
sau "obiect aducator de noroc". Sufixul -tika inseamna si
semn; de aceea, in India se mai foloseste pentru svastica
numele alternativ shubhtika (semn bun). Cuvantul apare
pentru prima data in sanscrita veche (in epopeele Ra-
mayana si Mahabharata). Devine clar ca acest puternic sim-
bol, el aparand in civilizatiile hinduse si budiste si in alte tari
din Asia, timp de mii de ani, scrie Ancient Origins.
Simbolul a fost folosit, de asemenea, in Grecia antica si
poate fi vazut in ruinele vechiului oras Troia, care a existat
in urma cu 4.000 de ani.

Vechii druizi si celti l-au folosit si se regaseste pe multe
arte facte. A fost utilizat de catre triburile nordice, chiar de
primii crestini, dar si de cavalerii teutoni, un ordin medieval
militar german.
"Svastica" este un cuvant de origine sanscrita insemnand
"bunastare", "existenta minunata" sau "noroc". Este cunos-
cut sub diferite nume, precum "Wan" in China, "Manji" in
Japonia, "Fylfot" in Anglia, "Hakenkreuz" in Germania sau
"Tetragammadion" in Grecia.
Un savant specializat in sanscrita a declarat in 1979 ca sen-
sul profund al cuvantului este "victorie permanenta". El a mai
spus ca acest semn, ca orice simbol, poate avea un sens
pozitiv sau negativ, in functie de modul in care este folosit.

Sensul dublu al unui simbol este comun in vechile traditii,
cum ar fi simbolul pentagramei, care este considerat negativ
atunci cand este indreptat in jos si pozitiv cand este in sus.
Cea mai veche svastica descoperita vreodata a fost gasita
in Mezine, Ucraina, sculptata pe o figurina din fildes, care
dateaza din urma cu 12.000 de ani.
In budism, svastica este un simbol al norocului, prosperi-
tatii, abundentei si eternitatii. Este direct legata de Buddha
si poate fi gasita pe statui.
In America de Nord, svastica a fost folosita de catre
triburile Navajos. In Grecia antica, Pitagora o utiliza sub
numele de "Tetraktys" si era simbolul care lega cerul de
Pamant.

O femeie a îmbătrânit 50 de ani
într-o singură zi

O tânără din Vietnam suferă o transformare greu de explicat chiar şi
pentru medicii specialişti. Pozele făcute în două zile consecutive sunt
dovada îmbătrânirii ei, pe parcursul a doar 24 de ore, atât de mult încât
acum arată ca o femeie de 70 de ani.

Femeia, în vârstă de doar 26
de ani, se nu meş te Nguyeb
Thi Phu ong şi po ves teşte că
totul a început după ce a con-
sumat fructe de mare. Faţa ei
a început să se zbâr cea scă şi
să ca pe te riduri puternice, iar
din cauza sărăciei nu a mers
la doctor ci a cum părat doar
câteva medi ca men  te pe care
şi le-a putut permite. Câţiva
doctori s-au oferit să o con-
sulte gratuit pentru a des co -
pe ri cauza reală a
mis terioasei afecţiuni. Soţul

ei, Thanh Tuyen, lu crea ză ca dulgher, iar dragostea lui pentru Nguyen a rămas
la fel în ciuda aspectului îmbătrânit al soţiei.
A fost nevoită să poarte o mască pe faţă pentru a evita privirile cu -
rioşilor.  Transformarea s-a petrecut în 2008, de atunci femeia a fost
nevoită să poarte o mască atunci când ieşea în public, pentru a se feri de
privirile insistente şi curioase. Medicii vor încerca să afle cau zele exacte
pentru a vedea dacă se poate inversa procesul de îmbătrânire.
“Cred că starea în care mă aflu acum este datorată unei alergii la
fructele de mare. După ce am mâncat, am avut o senzaţie puternică
de mâncărime, pe tot corpul, mă scărpinam inclusiv în timpul somnu -
lui", a declarat femeia. Ea mai susţine că a luat nişte medicamente,
cumpărate de la o farmacie locală, pentru că nu îşi putea permite să
meargă la un spital din cauza sărăciei. “Am luat timp de o lună medica-
mentele pe care mi le procurase, iar senzaţia de mâncărime dispăruse.
Cu toate acestea, pielea mea a început brusc să se zbârcească şi să
capete un aspect urât", a mai declarat Nguyeb.
După primele investigaţii, medicii sunt de părere că ar putea fi vorba
fie de lipodistrofie, fie de sindromul Cushing. Lipodistrofia, un sindrom
rar, determină un strat de ţesut gras de la suprafaţa pielii să se dezin-
tegreze, în acelaşi timp pielea continuă să crească. Nu există tratament,
doar 2.000 de oameni în întreaga lume suferă o asemenea afecţiune,
iar pielea lor continuă să fie tot mai ridată.
Sindromul Cushing se poate declanşa atunci când o persoană are un
nivel foarte ridicat al hormonului numit cortizol. Prezenţa cortizolului în
sânge, în cantităţi mari, duce la creşterea în greutate, rotunjirea feţei
din cauza grăsimii şi subţierea pielii.
Femeile au de cinci ori mai mare probabilitatea să dezvolte acest sin-
drom decât bărbaţii. Cele mai frecvente cazuri au fost întâlnite la per-
soane cu vârste cuprinse între 25 şi 40 de ani.

vă invită să urmăriţi emisiunile noastre:vă invită să urmăriţi emisiunile noastre:

Lunea: 10-11am  şi  Joia: 1:30-2:30pm  pe canaleleLunea: 10-11am  şi  Joia: 1:30-2:30pm  pe canalele
1997 Time Warner, 85 RCN, 37 Fios (Verizon)1997 Time Warner, 85 RCN, 37 Fios (Verizon)

WNYE - canalul 25 pe cablu și antenă, sâmbătă la 4:30 pm.WNYE - canalul 25 pe cablu și antenă, sâmbătă la 4:30 pm.

Filmări de calitate pentru orice ocazie - nunți, botezuri, aniversări, petreceri ș.a. 
- la prețuri convenabile.

Transferăm pe DVD înregistrările dv. (din VHS, VHS-C, 8 mm, Hi8, digital 8, mini DV).
Puteți achiziționa DVD-uri românești cu filme artistice și documentare, 

de cultură, muzică, umor, sport, etc.
Tel.:  (347) 753-2639   e-mail: cristivb1@yahoo.com   www.rvtvny.com
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MICA  PUBLICITATE

Restaurantul Bucharest 
angajează BUCĂTARI şi OSPĂTARI.
43 - 45   40th St., Sunnyside, Queens

Tel.: (646) 322 - 3677
• Help wanted. Persoană cu experiență în lucrul cu piele

pentru poșete, valize, etc. Trebuie să știe să lucreze cu
mașini industriale de cusut. Locația este în Midtown
Manhattan. Tel.: (212) 889 - 7211

• PAULA SKIN CARE SPA angajează cosmeticiană cu
licentă  (licence) de New York State. 

Tel.: (516) 374 - 5199
• Închiriez apartament in Bronx, zonă bună. $950

718 916-1295
• Închiriez cameră mobilată la nefumători, în Astoria. Tel.:

(718) 728 - 2553. Lăsați mesaj.
• Ofer cameră mobilată unei doamne, aproape de metrou,

zona Forest, Ridgewood. Tel.: (347) 336 - 9446
• Închiriez cameră mobilată în Woodside - Jackson

Heights, aproape de metroul 7. Tel.: (347) 285 - 9129
• Angajăm inginer mecanic și lăcătuș mecanic, speciali-

tatea mașini-unelte. Companie în Long Island, Suffolk
County. Tel.: (646) 584 - 0559

• Vând casă cu business de bătrâni în Upstate NY, venit
foarte bun. Tel.: (845) 235 - 3938

•  Închiriez o cameră separată unei persoane nefumătoare,
în zona Sunnyside ($700/lună). Caut de lucru ca babysit-
ter în zona NYC. Sunt doamnă serioasă, cu experiență
și referințe (718) 414 - 5426

• Doamnă serioasă, caut de lucru ca babysitter (de luni
până joi inclusiv), live-in sau out. Tel.: (917) 969 - 1379

• Domn serios, cetățean american, recent reîntors din
România, doresc să închiriez o cameră, preferabil în
Sunnyside, din 25 mai sau 1 iunie. Tel.: (347) 375 - 1817

• Căutăm nanny (babysitter) pentru îngrijire nou-născut și
ajutor la menaj ușor. Vă rog să mă contactați la: 
(508) 625 - 0593 (Irina) 
sau e-mail: chinch100@yahoo.com

• Caut bărbat pentru îngrijire bătrân, part-time sau full-time,
în Flushing. Tel.: (347) 606 - 0046

• Închiriez cameră mobilată  (absolut toul e nou) unei
doamne/domnișoare nefumătoare; acces la dependințe;
în Ridgewood, aproape de metroul M, L și de autobuz.
Tel.: (347) 422 - 3452

• Doamnă matură, cu Green Card, caută servici (internă)
la persoane în vârstă, pe timp îndelungat. 
Tel.: (347) 987 - 8015

• Profesor foarte bun ghitarist ofer lecţii de ghitară pentru
toate vârstele şi toate nivelele de la începător la avansat.
Prima lecţie include o oră adiţională gratuită. Rezultate
Garantate. Tel. 646 457-5443.

• CAKES BY LD oferă clientilor o gamă bogată de produse:
torturi aniversare pentru botez, nuntă, pentru copii, tor-
turi vegan, cup cakes si cakes pops. Comenzile se
primesc pe facebook la CAKES BY LD, prin e-mail la
CAKESBYLD@gmail.com sau la tel. (347) 282-6840.

• Bucuresti: property management. Vă administrez propri-
etatea. Venitul virat în contul dv. Comision mic. New
York: închiriez pentru vacantă o cameră în apartament
renovat, Kew Gardens, metrou. 
E-mail: apa718@yahoo.com

• Închiriez cameră separată unei tinere, în Woodside. Tel.:
(718) 607 - 6295

• Doamnă serioasă, profesoară, doresc să închiriez un stu-
dio - preferabil la ultimul etaj - sau o cameră cu intrare
separată într-o casă particulară. Zone: Sunnyside,
Woodside, Astoria. Tel.: (718) 606 - 1150

• Angajăm persoană internă, de luni până sâmbătă la
amiază, pentru menaj în Tenafly, New Jersey. 

Tel.: (646) 831-6729
• Sky Spa. Dacă vreti să vă schimbati meseria, vă învătăm

să lucrati cu laser care stopează cresterea părului ne-
dorit. Cursurile durează 3-4 săptămâni. 

Tel.: (718) 896 - 0070 (Maria).
• Salon de cosmetică și coafură, în Queens, angajează

lucrători pentru manichiură, pedichiură, cosmetică,
coafor. Tel.: (347) 791 - 1702

• Ofer consultaţii de Astrologie Vedică (Astrologia cea
adevărată). Aflaţi despre capabilităţile dvs. în materie de
sănătate, dragoste, compatibilităţi, prosperitate. 
Tel. 646 457-5443.

• Caut persoană/companion pentru un vârstnic; locația în
New Jersey. Tel: (732) 671 - 1690

• Împotriva singurătătii, caut o doamnă dispusă la o relatie
de prietenie, cu posibile multe alte variante, bazată pe
valori reciproce de corectitudine, cinste si omenie pe
toate planurile. Tel.: (718) 335 - 7992 sau e-mail:
ddart4@yahoo.com

• Pensionar singur, caut de închiriat apartament cu un dor-
mitor, secțiunea 8, în Queens; plătim chirie $1,370. 
Tel.: (347) 904 - 4085

• Doamnă serioasă, caut de lucru la îngrijire de bătrâni.
Program nelimitat. Tel.: (347) 987 - 8015

• Dau în chirie o cameră separată în Sunnyside: 
Tel.: (347) 749 - 9336

• COMPUTER REPAIR / CANALE TV ROMÂNESTI
INSTALARE WINDOWS + ADDITIONAL SOFTWARE,
ANTIVIRUS, GHID UTILIZARE COMPUTER.
INSTALARE RECEIVER 32 CANALE TV ROMÂNESTI.
Mă deplasez la dv. acasă. 
Detalii: Lucian (347) 975 - 9678.

• Închiriez pentru public: sisteme de sunet si instalatii muz-
icale, lumini pentru show, scene cu diferite configuratii,
DJ-music, asistenta tehnică calificată. 

Tel.: (718) 810 - 8068

Stimate cititor
și telespectator

”Romanian Voice” (Vocea românească), companie
înființată în 1990 la New York, are - pe lângă revista
bilunară de față - si un post de televiziune care
realizează mai multe emisiuni săptămânale pe canalele
NYTV (ch.25) și QPTV.
Romanian Voice nu aparține niciunei grupări politice, re-
ligioase, rasiale sau de altă natură.
Romanian Voice transmite:
- știri curente din România (subtitrate parțial în limba

engleză).
- informații din comunitățile româno-americane.
- informații din viața americană
- tradiții românești, obiceiuri, documentare istorice, pro-

grame culturale, reportaje, muzică, umor.
- publicitate și alte subiecte de interes din viața

românească.
Conținutul revistei șI programele TV au în vedere
preferințele comunității de limba română.
Romanian Voice și revista realizează programe care să
servească interesul comunității românești, minunatei țări
în care trăim și neamului căruia îi aparținem.
Romanian Voice își acoperă cheltuielile din recla me le
prezentate, sponsorizările și donațiile primite de la cei
care apreciază efortul nostru pentru păstrarea și afir-
marea spiritului românesc pe pământ american.
Opiniile dumneavoastră - ca telespectatori și cititori - de-
spre Romanian Journal și despre
emisiunile de televiziune ale Vocii Românești ne
sunt de un real folos.

Vă mulțumim.
ROMANIAN VOICE

Vă rugăm să trimiteţi
anunţurile dumneavoastră

pe adresa noastră:

Romanian Journal
PO Box 4009

Sunnyside NY 11104




